ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local pentru anul
2014 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
2014 ;
Avand in vedere:
-

Referatul nr. 335/17.01.2014 intocmit de viceprimarul comunei si de administratorul
public cu propunerea de plan de lucrari si actiuni de interes local in anul 2014 pentru
beneficiarii legii nr.416/2001 –persoane apte de munca ;
- Expunerea de motive a d-lui primar nr. 366/20.01.2014 ;
- prevederile art. 6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- prevederile art. 117 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
- avizele favorabile ale comisiilor pe domenii de specialitate ;
In baza prevederilor art. 36, alin. 6, lit.a, pct. 9 si 14 si in temeiul art. 45, alin. 1 din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba planul de lucrari si actiuni de interes local pentru anul 2014 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,
Vranceanu Stefan

Contrasemneaza,
p. Secretarul comunei,
Matei Monica

Hotararea nr. 3/29.01.2014
Prezenta hotarare a fost aprobata cu 11 voturi pentru si 2 (doua)
abtineri. La sedinta au participat 13 consilieri locali din cei 15 care alcatuiesc
Consiliul local Caiuti.

Consiliul local Caiuti

Anexa nr. 1

Plan de lucrari si actiuni de interes local
si repartizarea pe ore in anul 2014 a lucrarilor ce se vor efectua cu beneficiarii Legii
416/2001 – cu obligatii de munca

Nr.
crt.

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
Heltiu ; L=2km
Ianuarie –
- drum comunal DC112 – Floresti Martie 2014 si
1
Boistea; L=8.8km
Decembrie
- drum comunal DC119 – Caiuti
2014
Marcesti;
L= 3 km
Drum comunal DC119 – Caiuti
– Caiuti sat ; L=1.8km.
- drumuri vicinale L=34km
- drum Caiuti Pralea
Lucrari de curatarea a santurilor
aferente drumurilor mentionate la
pct.1 si santuri drum Caiuti- Pralea,
in afara celor limitrofe proprietatilor
private cu exceptia persoanelor
varstnice inapte de munca.
Martie –
2 Lucrarile de curatare constau in :
Noiembrie
- indepartarea resturilor vegetale
2014
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
3 verificarea si curatarea capacelor de
permanent
canal precum si intretinerea si
curatenia statiei de epurare si retelei
de alimentare cu apa

Durata estimativa
de executie
(ore)/persoana/an

100

260

15

4

5

6

7

8
9

Intretinere teren sport sat Blidari si
baza sportiva sat Caiuti (cosit,
greblat, carat si ars resturi vegetale)
Indepartarea blocajelor naturale
(crengi, gunoaie, pamant) din raza
podetelor cu rol de captare si dirijare
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 si pe raza
Monumentelor istorice 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

Mai –
Septembrie
2014

10

Martie –
Noiembrie
2014

40

ocazional

10

permanent

60

Aprilie–
August 2014

50

ocazional

10

Ianuarie –
Martie si
Octombrie –
Decembrie
2014

40

TOTAL ORE / persoana

600

Presedinte de sedinta,
Vranceanu Stefan

Contrasemneaza,
p. Secretarul comunei,
Matei Monica
Viceprimar,
Orandaru Gabriel

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
În temeiul prevederilor art. 45 alin.6 din Legea nr. 215/2001 R/A privind
administraţia publică locală, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de
hotărâre cu următorul obiect:
„ aprobarea lucrarilor ce se vor efectua de catre
beneficiarii Legii nr.416/2001- persoane cu obligatii de munca”
în suţinerea căruia formulez următoarea
EXPUNERE DE MOTIVE
Conform art.6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,
modificata si completata prin LEGEA nr. 276 din 24 decembrie 2010, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010,
…………………………………………………..
(7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină
evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a
securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes
local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin
hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor
partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de
lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin
hotărâre a consiliului local.
(8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes
local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi
persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
(9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii
sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării
acestora prin hotărâre a consiliului local.
Analizand planul propus de viceprimarul comunei si administratorul public
propun aprobarea acestuia in forma prezentata.
Planul astfel aprobat va fi dus la indeplinire de catre viceprimarul comunei
Caiuti si administratorul public, finalizandu-se cu situatii de lucrari lunare.
PRIMAR,
IULIAN DURLAN

REFERAT

Propunere plan de lucrari si repartizarea pe ore in anul 2014 a lucrarilor ce
se vor efectua cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 – cu obligatii de munca
Ca urmare a referatului doamnei Ciubotaru Oana propunem initierea unui proiect de
hotarare pentru aprobarea Planului de Lucrari de mai jos tinand cont de urmatoarele date :
- Numar persoane beneficiare de Legea 416/2001 cu privire la venitul minim garantat =
126 persoane.
- Numar total anual de ore necesar a fi lucrate pentru toate cele 126 de persoane =
75600 ore.
- Numar mediu de ore alocat unei persoane pe an =
600 ore.

Nr.
crt.

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 DC 114 – Caiuti
Ianuarie –
Heltiu ; L=2km
Martie 2014 si
1 - drum comunal DC 112 – Floresti
Decembrie
Boistea; L=8.8km
2014
- drum comunal DC 119 – Caiuti
Marcesti;
L= 3 km
Drum comunal DC 119 – 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 –
2 Lucrarile de curatare constau in :
Noiembrie
- indepartarea resturilor vegetale
2014
si arderea lor sub supraveghere ;
- reprofilarea santurilor acolo
unde se impune.
Total drumuri comunale si drumuri
vicinale = 18 km.
Asigurarea scurgerii apelor pluviale
3
permanent
la reteaua de canalizare – sat Popeni,

Durata estimativa
de executie
(ore)/persoana/an

100

260

15

4

5

6

7

8
9

sat Blidari si sat Caiuti prin
verificarea si curatarea capacelor de
canal precum si intretinerea si
curatenia statiei de epurare si retelei
de alimentare cu apa
Intretinere teren sport sat Blidari si
baza sportiva sat Caiuti (cosit,
greblat, carat si ars resturi vegetale)
Indepartarea blocajelor naturale
(crengi, gunoaie, pamant) din raza
podetelor cu rol de captare si dirijare
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 si pe raza
Monumentelor istorice 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

Mai –
Septembrie
2014

10

Martie –
Noiembrie
2014

40

ocazional

10

permanent

60

Aprilie–
August 2014

50

ocazional

10

Ianuarie –
Martie si
Octombrie –
Decembrie
2014

40

TOTAL ORE / persoana

Viceprimar,
Orandaru Gabriel

600

Administrator public,
Fodor Iulian

