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Privind aprobarea Planului de acliuni sau de lucriri de interes
local pentru repartizarea orelor de munci pentru beneficiarii de ajutor
social din comuna SAndominic pentru anul ZOLi

Consiliul SAndominic intrunit in gedinfa
AvAnd in vedere:

-

-

zols

ordinari din data de 06 februarie 2015

Raportul de Specialitrate prin care se propune Consiliul Local al comunei SAndominic
aprobarea Planului de acfiuni sau de lucriri de interes local pentru repartizarea orelor
de munci pentru beneficiarii de ajutor social din comuna SAndominic.
Prevederile art. 6 alin(7) ti (81 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
modificatd 9i completatd de Legea nr.2T6/20L0.
Legea 52/2003, privind transparenla decizionalS in administralia public.
in temeiul prevederilor art.36 ,art.45 gi art. 1-15 din Legea nr.2t5/2001(republicati) privind
administratia publicS localS

;

HOTARE$TE:

Art.l. Se aprobi Planul de acliuni sau de lucriri de interes local pentru
repartizarea orelor de muncd pentru beneficiarii de ajutor social din comuna
SAndominic pentru anul 2015, conform anexei nr.1-, care face parte integranti din
prezenta hotirAre.
Att.Z. Cu aducere la indeplinirea a prezentei hotdtAri se incredinleazi
Compartimentului de Asistenld Sociald gi Compartimentului de Gospodirie Comunali
personalul responsabil care vegheazd,munca beneficiarilor de ajutor social.
Art.3. Prezenta hotdrAre se comunici: - Institufia Prefectului Harghita,
Compartimentului de Asistenli social, - Agenlia |udefeani pentru Prestalii Sociali

Harghita.

Avizat p entru legalitate
Secretar U.A,,T.,
Kedves Ati{la

2
Nr.S. /2015 - Adoptati in gedinla din data de 06 februarie 2015
cu un numir de L4 voturi din numirul total de L4 consilieri prezent

Anexa nr. 1 La HotirArea nt'S'

/

Plan de acliuni gi tucriri de interes local
intocmit in conformitate cu prevederile art.29, alin 1 9i 2, lit.a 9i alin.
din Legea 4L6/2OOL
Ac{iuni gi misuri intrePrinse

Nr.
Crt.{

Colectare degeurilor imprdgtiate in comund
Curdlire zdpadei de pe trotuar 9i in jurul primdriei
Menlinerea curdgeniei in ciminul cultural 9i in
biblioteca comunald
Menfinerea curigeniei in sediul primiriei
intretinerea pietei comunale 9i terenul de sport
Colectare degeurilor imprdgtiate in comund
Curilirea zlpezi de pe trotuar din jurul primdriei
Menlinerea curdgeniei in cdminul cultural 9i in
biblioteca comunali
Menlinerea curi;eniei la sediul primiriei
intretinerea pietei comunale $i terenul de sport
Colectare degeurilor imprigtiate in comund
Cur5girea zdpezii de pe trotuare din jurul primdriei
Menlinerea curigeniei la sediul primdriei
Menlinerea curdgeniei la ciminul cultural
intrelinerea piefei comunale 9i terenul de sport
Curitirea albile rAurilor din U'A.T' Sindominic
Colectarea degeurilor din comund
Dezghefarea ganlurilor gi podurilor
Menlinerea curd;eniei din sediul primdriei
Menlinerea curd;eniei la cdminul cultural
intrelinerea pielei comunale 9i terenul de sport
Curdtirea albile rAurilor din U'A.T' Sindominic
Colectare degeurilor din comund
Menfinerea curdleniei la sediul primdriei
Menlinbrea curdleniei in jurul primiriei
Aranjarea parcurilor
Menlinerea curigeniei la ciminul cultural
intrelinerea pielei comunale 9i terenul de sport
Curitirea albile rAurilor atn U.e.f. Sinaomint
Colectarea degeurilor din comund
Menfinerea curdleniei la sediul primdriei
Menlinerea curdgeniei la ciminul cultural
intrelinerea pielei comunale 9i terenul de sport
Curdtirea albile rAurilor din U'AJ.$indomintq Colectarea degeurilor din comund
Cosirea ganlurilor 9i Parcurilor

1.

?

3.
'q,

4.

5.

6.

I
I
I
I
I

7.

B.

I
I

Prigirea parcurilor
Menlinerea curdleniei la sediul primdriei
Menfinerea curdgeniei la ciminul cultural
intrelinerea piegei comunale 9i terenul de sport
Curdtirea albile rAurilor din U'AJ. Sil4gqilqColectarea degeurilor din comuni
Mentinerea curdleniei din sediul primlriei

Termen de
realizare
anul 2015
IANUARIE

FEBRUARIE

2OL5

3

Resurse

Beneficiarii
Legii
41.6/2001

Beneficiarii
Legii
4L612001,

MARTIE

Beneficiarii
Legii

4L6/200L

APRILIE

Beneficiari
Legii

416/200t

MAI

Benetictart
Legii
41612001.

IUNIE

Benetictar
Legii
41,6/2001.

IULIE

Benetictart
Legii
476120001

AUGUST

Benefictart
Leseii

I
I
I

9.

10.

{.
I
I

t
I

LL.

Meplinerea curigeniei la ciminul cultural
intrelinerea gi cosirea terenului de sport
Curdtirea albile rAurilor din U.A.T' Sindominic
intrelinerea parcurilor
Colectarea degeurilor din comund
Menlinerea curd1eniei la sediul primdriei
Menlinerea curileniei la ciminul cultural
intrelinerea terenului de sPort
Curitirea albile rAurilor din U.A'T' Sindominic
Pregdtirea parcurilor pentru iarnd
Colectarea degeurilor din comuni
Menlinerea curdgeniei la sediul primdriei
Menlinerea curdleniei la ciminul cultural
intretinerea pietei comunale 9i terenul de spq{
Colectarea degeurilor din comund
Menlinerea cur5leniei la sediul primdriei
Menlinerea curileniei la cdminul cultural
intreginerea pielei comunale 9i terenul de sport
Deszipezirea trotuarelor din jurul primdriei, dacd

4t6/200L
SEPTEMBRI
E

416/200t

OCTOMBRIE

L2.

I
I
I

Deszipezirea trotuarelor din jurul primiriei
Colectarea degeurilor din comund
Menlinerea curileniei la sediul primdriei
intretinerea piefei comunale ;i terenul de sport

Beneficiarii
Legii

4L6/200L

NOIEMBRIE

Beneficiari
Legii
4t61200L

DECEMBRIE

Beneficiari
Legii

este cazul
I

Beneficiarii
Legii

4L6/2001

Avizat pentru legalitate
Secretar U.A.T.,
Kedves Adlla

