ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2012 ce se
vor efectua de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 – cu obligatii de munca
Consiliul local al comunei Caiuti, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din luna ianuarie 2012 ;
Avand in vedere:
- Referatul asistentului social nr. 443/24.01.2012 cu privire la necesitatea aprobarii
planului de lucrari si actiuni de interes local in anul 2012 pentru beneficiarii legii
nr.416/2001 –persoane apte de munca ;
- Referatul nr. 444/24.01.2012 intocmit de viceprimarul comunei si de administratorul
public cu propunerea de plan de lucrari;
- Expunerea de motive a d-lui primar nr. 477/24.01.2012 ;
- prevederile art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- avizele favorabile ale comisiilor pe domenii de specialitate ;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.6, lit.a , pct. 9 si 14 din Legea nr.215/2001,
republicata;
In temeiul art. 45, alin.1 din legea nr.215/2001 privind administratia publica local,
republicata,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba planul de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2012 ce se vor
efectua cu beneficiarii Legii nr.416/2001- cu obligatii de munca, conform anexei nr. 1, anexa
ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Viceprimarul comunei si administratorul public vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Gheorghe Matei

Hotararea nr. 7/31.01.2012
Red. C.R. 2 ex.

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Costica Danila

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.7/31.01.2012
Plan de lucrari si actiuni de interes local
si repartizarea pe ore in anul 2012 a lucrarilor ce se vor efectua cu beneficiarii Legii 416/2001 – cu
obligatii de munca

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Denumirea lucrarii

Termen de
executie /
perioada
prognozata
de efectuare
a lucrarilor

Lucrari de desapezire in comuna
Caiuti, constand in imprastiat
material antiderapant cu mijloace
manuale.
Drumurile vizate :
- drum comunal DC114 – Caiuti
Ianuarie –
Heltiu ; L=2km
Martie 2012 si
- drum comunal DC112 – Floresti
Decembrie
Boistea; L=8.8km
2012
- drum comunal DC119 – Caiuti
Marcesti;
L= 3 km
Drum comunal DC118 – Caiuti
– Caiuti sat ; L=1.8km.
- drumuri vicinale L=34km
Lucrari de curatarea a santurilor
aferente drumurilor mentionate la
pct.1 in afara celor limitrofe
proprietatilor private cu exceptia
persoanelor varstnice inapte de
munca.
Martie –
Lucrarile de curatare constau in :
Noiembrie
- indepartarea resturilor vegetale
2012
si arderea lor sub supraveghere ;
- reprofilarea santurilor acolo
unde se impune.
Total drumuri comunale si drumuri
vicinale = 18 km.
Asigurarea scurgerii apelor pluviale
la reteaua de canalizare – sat Popeni,
sat Blidari si sat Caiuti prin
permanent
verificarea si curatarea capacelor de
canal.
Intretinere teren sport sat Blidari si
Mai –
sat Caiuti (cosit, greblat, carat si ars
Septembrie
resturi vegetale)
2012
Indepartarea blocajelor naturale
Martie –
(crengi, gunoaie, pamant) din raza
Noiembrie
podetelor cu rol de captare si dirijare
2012

Durata estimativa de executie
(ore)/persoana/an

115

300

15

10

40

6

7

8
9

a apelor meteorice
Sapaturi santuri pentru remediere
defectiuni retea de canalizare si
alimentare cu apa com. Caiuti
Strangerea si depozitarea gunoaielor
de pe domeniul public in locurile
special amenajate in vederea
preluarii acestora de firma
specializata
Curatarea islazurilor comunale de
tufarisuri si crengi uscate
Operatiuni de arhivare a
documentelor emise in cadrul UAT
– Caiuti (cusut, legat dosare)
Lucrari manopera de taiat, despicat
lemn de foc pentru sediul primariei

10

ocazional

10

permanent

60

Aprilie–
August 2012

80

ocazional

10

Ianuarie –
Martie si
Octombrie –
Decembrie
2012

40

TOTAL ORE / persoana

Presedinte de sedinta,
Gheorghe Matei

685

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Costica Danila

