ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
prevăzut de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2017

Consiliul Local al Straja, judeţul Suceava,
Având în vedere:
Expunerea-de-motive-a primarului comunei Straja, dl. Juravie Mihai,-înregistrată sub-nr-7423 din~
30.12.2016;
Raportul de specialitate al Compartimentului asistenţă socială înregistrat sub nr. 877 din
20.02.2017;
Raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi
soclal-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. 2231 din 12.04.2017;
Dispoziţia primarului nr. 31 din 23.02.2017 privind desemnarea responsabilului pentru
organizarea lucrărilor de interes local repartizate persosanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social în
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispociţiilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a.2), art.45 alin. (1) şi art. 115 alin.
(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe baza căruia beneficiarii de ajutor
social vor efectua orele de muncă prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, pe anul 2017, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art,3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii
nr. 544/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâte se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Suceava
- Primarul comunei Straja
- Compartimentul asistenţă socială
- Dl. Juravie D. Vasile
- Afişare publică.
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/ h P ţ ^ î r D E ACŢIUNI ŞI LjKCRĂRI DE INTERES LOCAL
întocmiîfti ¿¿nî^rmitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.
crt.

Obiectiv

1

"Reabilitarea" " islazului comunal

2

Lucrări de curăţare
manuală a albiei
pârâurilor de pe raza
comunei

3

Lucrări de
întreţinere din zona
cimitirului din
comuna Straja

4

Lucrări de
întreţinere a zonei
adiacente Şcolii
"Dimitrie Onciul"
Straja

5

Lucrări de
întreţinere a zonei
centrale a comunei

Acţiuni şi măsuri
întreprinse

Termene
de
realizare

Resurse

Curăţarea
de
mărăcinişuri,
resturi
Beneficarii
vegetale,
etc.
şi
Legii
Lunile 3- 4
asigurarea transferului
416/2001
acestora
la
locuri
special destinate
' ndepărtarea vegetaţiei
specifice, crescute în
Beneficarii
albia
pârâurilor,
Legii
îndepărtarea gunoaielor permanent
416/2001
depozitate în aceste
zone,
decolmatare,
săpături manuale
îndepărtarea
mărăcini şuri lor,
a
resturilor
vegetale,
Beneficarii
întreţinerea gardurilor,
Legii
igienizarea periodică a permanent
416/2001
cimitirului
prin
îndepărtarea gunoaielor
depozitate
abuziv în
zona acestuia, etc
Curăţarea şanţurilor de
scurgerea apei rezultată
din ploi şi zăpezi,
Beneficarii
îndepărtarea resturilor
Legii
Permanent
vegetale,
a
416/2001
mărăcinişurilor,
a
gunoaielor, întreţinerea
acostamentelor, etc.
Curăţarea şanţurilor de
scurgerea apei rezultată
din ploi şi zăpezi,
îndepărtarea resturilor
Beneficarii
vegetale,
a
Legii
Permanent
mărăcinişurilor,
a
416/2001
gunoaielor, întreţinerea
acostamentelor, etc.

Responsabili

consilier al
Juravle D.
Vasile

consilier al
primarului
Juravle D.
Vasile

consilier al
primarului
Juravle D.
Vasile

consilier al
primarului
Juravle D.
Vasile

consilier al
primarului
Juravle D.
Vasile

6

Lucrări de
întreţinere a
acostamentului pe
lungimea drumului
comunal şi a celui
judeţean, aflate pe
raza comunei Straja

7

întreţinerea în
sezonul rece a
drumului comunal

$

Alte activitati de
interes si utilitate
publica

îndepărtarea mâlului şi
a altor resturi, rămase
în aceste zone ca
urmare a scurgerii apei
rezultate din precipitaţii

îndepărtarea zăpezii cu
mij loace mecanice şi
manuale, împraştierea
materialelor
antiderapante, etc.
Diferite activităţi de
întreţinere şi reparaţii,
ocazionate
de
producerea
unor
fenomene natural (ploi
torenţiale,
vânt
puternic,
incendii,
cutremure, inundaţii)

consilier al

permanent

Beneficarii
Legii
416/2001

Lunile
10-12
1-3

Beneficarii
Legii
416/2001

consilier al
primarului
Juravle D.
Vasile

Intervenţii
ocazionale

Beneficarii
Legii
416/2001

consilier al
primarului
Juravle D.
Vasile

întocmit,
Referent de specialitate,
Elena Ursaciuc

Juravle D.
Vasile

