ROM ANI A
JUDEŢUL S I B I U
COMUNA BRUIU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 3
privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2016
pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in
baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Bruiu, intrunit in şedinţa ordinara la data de 29 ianuarie
2016,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 3204/31.12.2015 a domnului Primar si
Raportul nr. 3205/31.12.2015 intocmit de catred-na Matara Eugenia Laura, persoana cu
atribuţii de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bruiu,
Vazand avizul Comisiei pentru invatamant sanatate si familie activitati social culturale,
culte munca si protecţie sociala, protecţie copii tineret si sport.
In conformitate cu prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 28, alin.
(1), alin. (2), lit. a) si alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin H.G nr. 50/2011
In temeiul art. 36, alin. (2), lit.d), raportat la alin. (6), lit.a), art. 45, alin. (1) si art. 115
alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu
modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aproba Planul de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2016, in
vederea repartizării orelor de munca pentru persoanele apte de munca din familiile
beneficiare de ajutor social in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei ho târâri se insarcineaza persoana cu
atribuţii de - asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Bruiu si Viceprimarul comunei Bruiu.
Adoptata la Bruiu, in data de 29.01.2016.
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Nr. consilieri in funcţie Nr. consilieri - prezenţi 9
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Anexa la H.C.L nr. 3/29.01.2016

PLAN DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2016 ÎNTOCMIT CONFORM
PREVEDERILOR art.6 alin ( 7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
NR.
CRT
1

OBIECTIV

ACŢIUNI SI MASURI

2

întreţinerea drumurilor

3

Lucrări de intretinere a
şanţurilor de scurgere

4

Lucrări de curatare a resturilor
vegetale verzi de pe domeniul
public
Lucrări de intretinere a
rigolelor

- indepartarea vegetaţiei specifice, crescute in albia
paraurilor;
- indepartarea gunoaielor depozitate in aceste zone
decolmatare, săpături anuale
- curatarea si inlaturarea manuala a stratului de noroi si
murdărie pe drumuri;
- maturatul manual al pârtii carosabile a străzii cu
strângerea gunoiului si incarcarea acestuia in
mijloacele de transport;
- intretinere si reparaţii poduri si podeţe de pe raza
comunei Bruiu.
- desfundarea si curatarea de nămol a şanţurilor de
scurgere neacoperite;
- săpătură manuala a şanţurilor si a rigolelor de
scurgere a apelor
- cositul manual al vegetaţiei din zonele verzi;
- indepartarea resturilor vegetale adunarea hârtiilor si a
ambalajelor alimentare etc.
- curatarea rigolelor prin indepartarea stratului de noroi
si rezidurilor

Lucrări de intretinere a zonei
adiacente Şcolilor, Căminului
Cultural

- Curatarea si inlaturarea manuala a stratului de noroi si
murdărie pe drumuri;
- maturarea manuala, indepartarea resturilor menajere;

5

6

Lucrări de curatare manuala a
albiilor paraurilor de pe raza
localităţii

TERMEN DE
REALIZARE
permanent

RESURSE
Beneficiarii
legii
416/2001

permanent

Beneficiarii
legii
416/2001

permanent

Beneficiarii
legii
416/2001

permanent

Beneficiarii
legii
416/2001
Beneficiarii
legii
416/2001
Beneficiarii
legii
416/2001

permanent

permanent

I

- îndepărtarea resturilor vegetale;
7

8

9
10

întreţinerea in sezonul rece a
trotuarelor si a cailor de acces
la instituţiile publice
Alte activitati de interes si
utilitater publica
Centrul Multifuncţional
Somartin
Primăria Com.Bruiu

- curatarea manuala a zăpezii de pe drumurile
inzapezite
- imprastierea materialelor antiderapante
- incarcat masa lemnoasa din pădure si descărcat la
şcoala generala si grădiniţă din Bruiu, Somartin si
primărie
întreţinere si curăţenie.

sezonul rece

Reparaţii curente,Primăria,Şcoala Bruiu ,Căminul
Cultural,Dispensarul Comunal.

Anul 2016
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