ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT

DE H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social intocmit
conform prevederilor Legii nr.416/2001 prvind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare.
Nr.50 din 09.12.2014.
Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomita,
In conformitate cu :
- prevederile art.6, alin. (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.28, alin.(3) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.15 - 20 din Legea nr.292/2011 – legea asistenţei sociale;
Examinâd:
- expunerea de motive nr.2543 din 09.12.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul viceprimarului, nr.2542 din 09.12.2014;
- raportele comisiilor de specialiate nr.38, 40 şi 129 din 09.12.2014;
- avizul de legalitate nr.50 din 09.12.2014 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.”d” si alin.(6), lit.”a” , pct.2, art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1),
lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes social pentru anul 2015, in vederea
efectuării orelor de muncă de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1).Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au obligaţia de a
efectua actiunile şi lucrările de interes local in funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu
cuantumul ajutorului social.
(2). Numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de
care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază brut pe
ţară garantat in plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
(3). In cazul incapacităţii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau parţiale a
capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze actiunile sau lucrările de interes local,
obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de
ajutorul social, numai cu acordul primarului.
(4). Acţiunile şi lucrările de interes local vor fi efectuate cu respectarea normelor de securitate
şi sănătate in muncă, fără a depăşi regimul normal de lucru.
Art.3. Viceprimarul şi inspectorul cu atribuţii de asistenţă socială vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes social pentru anul 2015, in vederea
efectuării orelor de muncă de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1).Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au obligaţia de a
efectua actiunile şi lucrările de interes local in funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu
cuantumul ajutorului social.
(2). Numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de
care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază brut pe
tară garantat in plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
(3). In cazul incapacităţii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau parţiale a
capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze actiunile sau lucrările de interes local,
obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de
ajutorul social, numai cu acordul primarului.
(4). Acţiunile şi lucrările de interes local vor fi efectuate cu respectarea normelor de securitate
şi sănătate in muncă, fără a depăşi regimul normal de lucru.
Art.3. Viceprimarul şi referentul cu atribuţii de asistenţă socială vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dumitrache Niculescu Elena

Nr.57.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 15.12.2014.

Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXĂ
la H.C.L.nr.57/15.12.2014.

PLAN DE ACŢIUNI ŞI DE LUCRĂRI DE INTRES SOCIAL

LUNA IANUARIE 2015.
- Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoli,
gradinită, statie de apa, dispensar uman, biserici, terenuri de sport, parcuri, alei pietonale si
persoane varstince dependente;
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camine
culturale, parcuri (adunat deseuri);
- Alte actiuni specifice sezonului de iarna (Spart lemne, curatat funingine,
indepartarea turturilor si a gheturilor formate pe acoperisurile institutiilor publice).
LUNA FEBRUARIE 2015.
- Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoli,
gradinită statie de apa, dispensar uman, biserici, terenuri de sport, parcuri, alei pietonale si
persoane varstnice dependente;
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camine
culturale, parcuri etc ( adunat deseuri);
- Alte actiuni specifice sezonului de iarna (Spart lemne, curatat funingine, indepartarea
turturilor si a gheturilor formate pe acoperisurile institutiilor publice).
LUNA MARTIE 2014.
- Intreţinerea plantatiei de salcam pe terenuri degradate in suprafata de 2,00 ha;
- Igienizarea si salubrizarea drumurilor comunale ( greblat, adunat resturi
vegetale,toaletat arbori si arbusti);
- Executat lucrări de curăţenie şi intreţinere a targului comunal;
- Igienizarea şi toaletarea arbustilor de pe aliniamentul stradal.
LUNA APRILIE 2015.
- Lucrari de infrumusetare a domeniului public, a terenurilor aferente scolilor,
gradinitei, a caminului cultural, a parcurilor prin plantare de flori, arbori si arbusti;
- Varuit garduri imprejmuitoare scolilor, arborilor si a bordurilor;
- Executat lucrari de intretinere plantatie salcami 2,00 ha;
- Varuit pomi drumuri comunale;
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parcuri etc ( adunat deseuri);
- Plantat flori pe spaţiile verzi ale primăriei şi căminului cultural;
- Executat lucrări de curăţenie şi intreţinere a targului comunal;
- Executat lucrări de igienizare a izlazurilor;
- Executat lucrări de curăţenie in cimitirul communal.
LUNA MAI 2015.
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parcuri etc ( adunat deseuri);
- Curatarea de maracinisuri, resturi vegetale de pe izlazurile comunale si transportarea
acestora in locurile special amenajate;
- Tuns iarba si toaletat arbori din curtea Primăriei şi a Căminului Cultural;

- Insamantat si plantat flori in curtea Primăriei şi parcului din curtea Căminului
Cultural;
- Executat lucrari de intretinere plantatie salcami 2,00 ha;
- Executat lucrări de curăţenie şi intreţinere a targului communal.
LUNA IUNIE 2015.
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parcuri, terenul de sport, izlazuri ( adunat deseuri, taiat iarba, greblat, cosit, tuns);
- Executat lucrări de curăţenie şi intreţinere a targului comunal;
- Executat lucrări de curăţenie in cimitirul comunal (tăiat iarbă şi arbuşti).
LUNA IULIE 2015.
- Executat lucrari edilitar gospodaresti – udat flori si arbusti, maturat, toaletat garduri
vii, arbusti;
- Intreţinerea spatiilor verzi din centrului civic;
- Executat lucrari de intretinere la Grădiniţa de copii;
- Executat lucrări de curăţenie şi intreţinere a targului comunal.
LUNA AUGUST 2015.
- Executat lucrari de intretinere la Scoala cu clasele I -IV , sala de sport, Gradinita de
copii( varuit, vopsit);
- Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei;
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parcuri, terenuri de sport, izlazuri ( adunat deseuri, taiat, greblat, cosit şi tuns iarba);
- Executat lucrări de curăţenie şi intreţinere a targului comunal.
LUNA SEPTEMBRIE 2015.
- Finalizarea lucrarilor de igienizare si curatenie in scolile si gradiniţa de copii din
comuna in vederea inceperii noului an scolar;
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
- Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei.
- Executat lucrări de curăţenie şi intreţinere a targului comunal;
- Executat lucrări de curăţenie in cimitirul comunal (tăiat iarbă şi arbuşti).
LUNA OCTOMBRIE 2015.
- Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei;
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parcuri etc;
- Executat lucrări de curăţenie şi intreţinere a targului comunal.
LUNA NOIEMBRIE 2015.
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parcuri etc;
-Executat lucrari de intretinere si reparatii la cladirile apartinand domeniului public;
- Executat lucrări de curăţenie şi intreţinere a targului comunal;
- Alte actiuni specifice sezonului de iarna (Spart lemne, curatat funingine,
indepartarea turturilor si a gheturilor formate pe acoperisurile institutiilor publice).

LUNA DECEMBRIE 2015.
- Indepartat zapada din zona institutiilor publice ( primarie , scoli, gradinite,dispensar,
politie, biserici, cimitire,) persoane varstnice dependente, precum si aleile pietonale;
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parcuri etc;
- Executat lucrari de igienizare si salubrizare a domeniului public si a cladirilor
apartinand institutiilor publice;
- Alte actiuni diverse specifice sezonului de iarna (Spart lemne, curatat funingine,
indepartarea turturilor si a gheturilor formate pe acoperisurile institutiilor publice).

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dumitrache Niculescu Elena

