ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2020
Vazand referatul de aprobare al domnului primar si raportul de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se
propune aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de
munca efectuate de beneficiarii de ajutor social in anul 2020;
In conformitate cu prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 28 din Hotararea
Guvernului Romaniei nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Brazi si avizul secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale;
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. d) si alin. (7) lit. b), art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. 1 Aproba Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor de munca pe care persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor
social au obligatia sa le presteze in anul 2020 (in contul sumelor incasate cu titlu de ajutor
social), prevazur in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei
Brazi, judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate,
in conditiile legii, prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Vasile DUMITRACHE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Georgeta ENESCU
Brazi, 31 ianuarie 2020.
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ANEXA
LA H.C.L.nr. 3/31.01.2020

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA EFECTUATE DE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
ANUL 2020
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Obiectivul

Lucrari de intretinere si igienizare a
terenului din zona Castel apa
Negoiesti, teren apartinand
domeniului public al comunei
Brazi
Lucrari de curatare manuala a
albiilor paraurilor de pe raza
comunei Brazi

Actiuni si lucrari de interes local

Indepartarea resturilor vegetale, a
maracinisurilor, a gunoaielor,
indepartarea zapezii, intretinerea
acostamentelor etc.
Indepartarea vegetatiei specifice
crescuta in albia paraurilor,
indepartarea gunoaielor depozitate in
aceste zone, decolmatare, sapaturi
manuale etc.

Intretinere si vopsire stalpi si
indicatoare rutiere amplasate pe
raza comunei Brazi
Intretinere aviziere amplasate pe
raza comunei Brazi

Identificarea indicatoarelor rupte sau
disparate si anuntarea autoritatilor,
intretinerea celor existente.
Indepartarea resturilor de afisaje.

Alte activitati de interes local sau de
utilitate publica

Diferite activitati de intretinere si
reparatii ocazionate de producerea unor
evenimente neprevazute.

Termene de
realizare

Cine executa

permanent

Beneficiari Legea
416/2001

Stan Georgel

Beneficiari Legea
416/2001

Stan Georgel

ori de cate ori
este necesar

Beneficiari Legea
416/2001

Stan Georgel

permanent

Beneficiari Legea
416/2001

Stan Georgel

permanent

ocazional

Beneficiari Legea
416/2001

Responsabil
urmarire indeplinire
obligatie

Stan Georgel

