ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea Plan de acţiuni si de lucrări de interes public local pentru aplicarea Leg
nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
>

Având in vedere:
-raportul nr. 1279/20.03.2017 al compartimentului de resort;
-avizele comisiilor de specialitate nr. 1424,1428,1430 din 27.03.2017
-prevederile art 6 alin(7) ,(8) Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
.cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art.28 alin.(l) lit.a ,alin (3) din H. G. nr.50/2011,modificata, pentru aprobare;.
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,cu
modificările si completările ulterioare;
în temeiul art.45(l) si art. 115(1) litera b din Legea nr.215/2001 privind adminstraţia publică
locală.republicatăxu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Iancu .Jian u..Judeţul Olt
HOTĂRĂŞTE:

A*RT.l. Aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru aplicarea Legii
nr.4l 6/200 Lprivind venitul minim garantat ,conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotărâre.
*

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei
iancu Jianu.Jud.Olt prin compartimentele de resort.
ART.3.Prezenta hotărâre se comunica:
-Primarului si Viceprimarului comunei Iancu Jianu si se afişează in vederea publicităţii.
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt.

Adoptată în şedinţa publică din data de 27.03.2017 cu un nr. de 13 voturi din totalul de 13 consilieri
prezenţi

CONSILIUL LOCAL IANCU JIANU

ANEXA LA

HCLNR.

PLAN DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
Pentru aplicarea Legii nr 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

I.Obiective :
1 -decolrnatare canale pluviale,inclusive transport material rezultat(pamant,gunoaie)
2-intretinere spatii verzi din parcurile comunale(curatenie,taiere iarba,transport materiale

rezult ate sau gnoaie rezultate)
3-intretinere targ c o m m u n a l (igienizare,curatenie,transport gunoaie rezultate)
4-cnratirea si intretinere acostamente,santuri,poduri (curăţire, varuire.transport material
re7.iiltat)
"5-asigurat paza pe timpul zilei fara a depasi n o r m a de lucru de 8 ore la staţiile de apa si
tara a depasi numărul de ore stabilite prin fisa de calcul al compartimentului asistenta
sociala
6-in;viîtinerea staţiilor de autobus (curatenie,transport gunoi sau reparatie.unde este cazul
7-devapezire pe perioada de iarna a intrărilor in incinta instituţiilor publice,a drumurilor
comunale(se folosesc utilaje din dotare-buldoexcavator,tractor cu remorca,motocoasa)
I I . T e r m e n e d e r e a l i z a r e .permanent
I!l,Resurse:beneficiarii de ajutor social
IV.Responsabil

.Viceprimar

Persoanele beneficiare de ajutor social in baza Legii nr 416/2001 privind venitul minim
garantat ,cu modificările si completările ulterioare ,vor presta lucrări in folosul
comunităţii in limita numărului de ore stabilite prin fisa de calcul si nu m a r mult de 8 ore
pe /i,cu respectarea stricta a normelor de securitate si protecţia muncii.întocmita de
funcţionarul desemnat prin dispoziţia Primarului.
Acţiunile vor ft cuprinse ,lunar,in fisa colectiva de prezenta si intr-un plan de lucrări
întocmit de către viceprimar ( t r a n s m i s la AJPIS justificare la plata venitului minim
i'iUt ).pana la data de 27 ale lunii in curs,de către funcţionarii desemnaţi prin

dispoziţia Primarului.

CONTRASEMNEAZĂ
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