ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIMISESTI

HOTARIRE
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari
de interes local pentru repartizarea orelor de munca
beneficiarilor de ajutor social

Consiliul local al comunei Timisesti judetul Neamt;
Examinind propunerile primarului comunei Timisesti pentru aprobarea planului de actiuni
si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social cuprinse
in referatul de aprobare inregistrat sub nr. 356 din 23 ianuariee 2020, raportul compartimentului din
aparatul de specialitate a primarului comunei si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local al comunei;
Avind in vedere prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.28 alin.(3) din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate
prin Hotarirea Guvernului nr. 50/2011;
In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.d), ale alin.(7) lit.p), ale art.139 alin.(1), precum
si ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba « Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de
munca familiei sau dupa caz persoanei singure beneficiare de ajutor social » conform anexei nr. 1
care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2. - Primarul comunei si persoana desemnata din aparatul de specialitate al primarului
pentru solutionarea cererilor privind acordarea ajutorului social vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotariri.
Art.3. - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarire autoritatilor si
persoanelor interesate in termenul prevazut de lege.

Presedinte de sedinta,
Ioan Dascălu
Avizat
pentru legalitate
Secretar general,
Corina Maria Nistor

Nr.
10 _
Din 29.01.2020

Judetul Neamt
Consiliul local al comunei Timisesti

Anexa nr. 1 la Hotarirea
nr._10_din 29.01.2020

PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES
LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE
MUNCA BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL

1.
2.
3.
4.
5.

Sapat si decolmatat santuri pe drumurile comunale in zonele in care nu sint locuinte.
Imprastiat balast pe drumurile comunale
Taiat si stivuit lemne la scoli, biserici si primaria comunei.
Decolmatarea girlei “Morii” – Timisesti = 1 km
Activitati de igienizare si intretinere a curateniei curtilor si localurilor scolilor,
dispensarului medical, bisericilor si primariei comunei.
6. Intretinerea digurilor pentru protejarea impotriva inundatiilor in zona Preutesti.
7. Plantarea de liziere de salcim si salcie in zonele expuse eroziunii si inundatiilor.
8. Ecologizarea zonelor de la capetele de poduri.
9. Intretinerea bazelor sportive din comuna.
10. Intretinerea saptaminala a statiilor de autobuz
11. Deszapezirea cailor de acces spre scoli, dispensarul medical, biserici, magazine alimentare,
primarie.
12. Ecologizarea cursurilor riurilor Ozana si Moldova in satele Dumbrava, Plaiesu, Timisesti,
Preutesti.
13. Intretinerea spatiilor verzi, amenajarea straturilor de flori in centrul comunei, cosirea zonei
drumurilor judetene si comunale, toaletarea pomilor din curtile dispensarului medical,
caminelor culturale, scolilor, bazelor sportive.
14. Actiuni de limitare si reducere a efectelor produse de calamitati naturale (inundatii, viscol,
furtuni, etc).
15. Ajutor acordat persoanelor cu dizabilitati sau cu handicap care nu au asistent personal.
16. Participarea la lucrari necalificate la obiectivele de investitii ale primariei comunei.

NOTA:
In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organizarea si evidenta
orelor de munca prezentul plan de actiuni si lucrari de interes local, va fi reactualizat pe
parcursul anului si aprobat prin hotarire a consiliului local.

Primar,
VASILE MĂRCULEȚ

Intocmit,
Viceprimar
DUMITRU STOIANOVICI

