ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HorAnAne

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe
anul 2014, ce vor fi
executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.4i
6/200L, cu modificarile si
completarile ulterioare

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales in condiliile Legii nr. 6712004 pentru
alegerea
autorit5tilor administraliei publice locale, republicat5,cu modifL5rile
complet;rile
ulterioare,
9i
intrunit in gedin!5 ordinarS, astdzi 25.02.2014
Avdnd in vedere:
-! expunerea de motive a primarului,inregistratS cu nr.3803 din 10.01.2014
In conformitate cu:
- prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.4l6/20a1 privind venitul minim garantat,cu
modificErile si completirile ulterioare.
- prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat
Examinind:
raportul nr.305 din L4.02.2014 al compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
- raportul nr.295 din 14.02'2014 al comisiei de specialitate a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.3L7 din L4.02.2014

-

in temeiul art'36 alin.(6) lit.a) pct.2 raportat la alin.2 ht.,,d,,si art.45 alin.1 coroborat
cu art'115 alin.1 lit.b) din Legeg.nr.2r5l200r privind administragia public5 localE,
republicatS,cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

HorAnAgrE:
Aft.1 -

Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 20L4,
ce vor fi

executate de citre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/200I, potrivit
anexei
nr,1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Aft'2 -

Se aprob5 instrucliunile de implementare a acestuia
,conforma anexei
prezenta hotd16re.

nr.2la

Aft.3 - Viceprimarul comunei

si

Compartimentul de asistenta sociala vor aduce

la

indeplinire prezenta hot5r6re.

Aft.4

Prin grua

secretarului

comunei prezenta hotdr6re

se va

viceprimarului comunei,Compartimentului asistentd socialS,Institufiei prefectului

comunica

in vederea

exercitSrii controlului de legalitate si se va publica pe site-ul institutiei.

Adoptati cu respectarea arL.45 alin.1 din Legea nr.2r5/2a0r
privind dministra!ia publicd locald, republicatd, -u modificdrile
qi
completdrtle ulterioare.
PRESEDINTE DE SEDINTA

Simion Nicoleta

/ilre
Nr.3

Adoptati la comuna Balaciu
Astdzi 25.02.20L4

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI

Anexa nr.1 la HCL Balaciu nr. 3 din 25.02.2014

PLANUL
de actiuni sau lucr5ri de interes local,pentru repartizarea
orelor de muncS,pe anul 2014

Nr.

cft
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Actiuni sau lucriri de
Interes local
Lucr6ri administrativ-gospodaresti la

spatiile verzi din incinta instituliilor
publice de pe raza comunei.
IndepSrtarea zdpezii gi a ghetii de pe
trotuare gi cdile de acces ale primdriei
caminului cultural, gradinitelor gi
scolilor din comunS.
Igienizarea gi intretinerea cladirilor
aflate in domeniul public al comunei
Varuitul pomilor de pe marginea DN
2A ,tn zona de competen!5 a
primEriei
Saparea de rigole pentru
?ndepirtarea apei pluviale gi
intretinerea acestora
Curatarea vegetatiei de pe marginea
DC37
Ecologizarea malurilor r6ului Ialomita
prin adunarea gunoaielor gi resturilor
de mase plastice.
Intretinerea cimitirelor umane aflate
in domeniul oublic al localitatii

Termen

Nr. pers.

Cine raspunde

repartizate
Permanent

Viceprimar

Compartiment
Asistenta sociala
Decembrie Martie
Idem

Aprilie Septembrie

Idem

Aprilie Septembrie

Idem

Mai

-

Octombrie

-

Aprilie
septembrie
Mai

Idem

-

Septembrie
Mai

Idem

-

Sentembrie

Idem
idem

Anexa nr.2 la HCL Balaciu nr. 3 din 25.02.2A14

INSTRUCTIUNI
de implementare a Planului de actiuni sau lucrdri de interes local
pentru repaftizarea orelor de munc5 pe anul 2014

1. Primarul dispune intocmirea Planului lunar de actiuni sau de lucrdri de interes local
pentru repartizarea orelor de muncd de cStre viceprimarul comunei.
2. Compartimentul de asistentd social5 din aparatul de specialitate al primarului,are
urmStoarele obligatii :
- sd afigeze la punctul de informare-documentare al cetSfenilor, planul de acliuni sau
de lucrSri de interes local pentru repartizarea orelor de munc5.
- sH afigeze lista cu beneficiarii de ajjutor social,precum gi cu persoanele care urmeaz5
sE efectueze orele de munc5.
- si transmitd AJPIS Ialomita at6t Planul de acliuni sau de lucrdri de interes local
pentru repaftizarea orelor de muncS c5t gl situatia lunarS privind persoanele apte de munci.
- sd comunice lunar institutiilor solicitante lista persoanelor apte de munc5, beneficiare
de ajutor social.
- si tind evidenta orelor de munci prestate de fiecare beneficiar in dosarul individual
de ajutor social.
3. Viceprimarul comunei are urm5toarele obligalii:
- sd tinS evidenta efectu5rii orelor de muncd prestate,intr-un registru special.
- sb asigure instructajul privind normele de tehnicd gi securitate in munci pentru toate
persoanele care presteaz5 actiuni sau lucrdri de interes local.
- si asigure materialele,utilajele necesare desfdgurdrii activitSlii
4. Beneficiarii de ajutor social apti de muncS,au urmbtoarele obligalii:
- sd indeplineascS lunar activit5lile sau lucrdrile de interes local prevdzute in planul
anual, proprotional cu ajutorul social de care beneficiazS familia/persoana singurb, transmis
de Compartimentul de Asistentd Sociald.
- s5 pastreze in bund stare de funclionare uneltele gi materialele primite.
- sd nu fie inlocuiti de alt5 persoand dec6r cea desemnat5 de primar prin dispozilie.
5. Viceprimarul comunei gi Compartimentul de asistenli socialS care au atribulii ?n
implementarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de
muncS,vor monitoriza realizarea acestuia.
Anual, viceprimarul comunei va prezenta plenului Consiliului Local Balaciu un raport cu
activitStile privind implementarea planului.

