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privind aprobarcaPlanului de Acliuni

sau de lucrdri de interes local

pentru repartizarea orelor de muncd ce trebuie sd presteze una dintre
persoanele majore apte de muncd din familiile care beneficiazd de
ajutor social, pe anul 2019

Consiliul local al comunei Ojdula,
intrunit in gedin{a ordinard din data de 31 ianuarie 20rg,
analizdnd Expunerea de motive a Primarului comunei Ojdula privind
aprobarea Planului de ac{iuni sau de lucrdri de interes local pentru repartizarca
orelor de muncd ce trebuie sd presteze una dintre persoanele majore apte de muncd
din familiile care beneficiazd de ajutor social,

av6nd in vedere raportul Comisiei de specialitate, raporrtul

compartimentului de specialitate gi avizul Secretarei comunei,
in temeiul' aft.6 aIin. (7) $i (8) conf. Legii nr.276 12010 pentru modificarea
qi completarealegii nr.4r612001 privind venitul minim garantat
inbazaart.36 aIin. (2) lit. ,,d" coroborat cu alin. (6) lit. ,,a,, pct. 13)., art.
45, alin.(l) coroborut cu art. 115 alin. (1) lit. ,,b,', din Legea nr.2Lsl200r a
administraliei publice locale, republicatd,

HoTARA$rE
Art.

1. - Se aprobd pe anul 2019 Planul de Acliuni sau de lucrdri de interes

local pentru tepatlizarea orelor de muncd ce trebuie sd presteze una dintre
persoanele majore apte de muncd din familiile care beneficiazd de ajutor social,
conform anexei, care face parte integrantd din prezenta hot6r6re.
Art. 2- - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se ins[rcineazd"
viceprimarul comunei, care va asigura divizarea activitdlilor enumerate in anexd
pentru fiecare lun6 a anului curent.
PRE$EDINTE DE $EDINTA
Csihi David

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMLINEI

gr
CONSILIUL LOCAL
PRIMARIA OJDULA

Anexd la Hotdrdrea

nr

12019

PLAN DE ACTIUNI
pe anul 2019
Serviciile de administrare a domeniului public qi privat se rcalizeazd prin organizarca Si
desfdqurarea la nivelul comunelor a activitdlilor edilitar-gospoddregti specific domeniilor
componente.
Persoanele apte de munc[ beneficiare de ajutor social conform Legii 27612010 pentru
modificarea gi completarea Legii m.41612001 privind venitul minim garantat, care presteazd,
acliuni ori lucrdri de interes local conform arI.6 alin. (7) 9i (8) din lege.
Acest plan de acJiuni sau de lucrdri de interes local este un plan al lucrdrilor care urmeazd
a fi efectuate in anul 2019, pe teritoriul administrativ al comunei Ojdula gi a satului apar\indtor
Hitib.

1.

Prestarea acestor activitdli serealizeazd tot anul prin:
Curdlenie in sediul Cdminul cultural gi Sala de club;
Curdlenie in Sala de sport Ei incinta acesteia;

o
o

Pe parcursul anului se estimeazd 6-8 persoane Ia desfrgurarea fiecdrei
persoanele
dintre
beneficiare de ajutor social.

2. Activitdli de intrelinere gi refacere a infrastructurii

activitdtiinparte,

in comund prin urmdtoarele lucrdri de

SCZON:

.
o
.
o
.
o
o
.
.
o
.
o

intrelinerea ganturilor de pe marginea drumului in porliunile din extravilan, in
special de-a lungul drumurilor comunale DC 3 $I DC 7;
intretrinerea albiei p6rdurilor;
A$ezarea unor tuburi de scurgere;
Reparareastrdzllor qi drumurilor comunei Ojdula qi a satului apar\indtor Hilib;
Colectarea degeului menajer din zona Kishilib, golirea containerelor pentru
colectarea selectivd a flacoanelor PET;
Repararea qi intre{inerea drumurilor forestiere qi de cdmp;
Intretrinerea podurilor qi podefelor;
intrelinerea parcurilor gi azonelor verzi din comuna Ojdula;
Curdlirea trotuarelor gi acostamentelor, de zdpadd;
Executarea lucrdrilor de curdlenie in clddirile aparlindtoare Instituliei;
Lucrdri de intrelinerelabaza sportivd;
Lucrdri care nu pot fi amAnate gi se ivesc pe parcurs.

Pentru aceste lucrdri se estimeazd un numdr de 1 0- 1 5 de persoane apte de muncd. in cazul
in care persoanele apte de muncd nu vor efectua orele de muncd stabilite conform art.28 alin. (1)
din HotdrArearc 5012011, va fi suspendatdplata ajutorului social pentru intreaga familie.
Persoanele care vor ftrcpartizate la aceste lucrdri, vor efectua 4 orcl zi;
Cu aducerea la indeplinire a prezentului plan de acliuni se insdrcineazd, viceprimarul
comunei.

