
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes rocal ce vor fi efectuate in anul 202r decatre persoanele apte de munca , beneficiare de ajutor social , potrivit Legii 416/200lprivind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

consiliul locar ar comunei lordacheanu, judetur prahova :
Avand in vedere;

Art' 6 alin( 7) din Legea 416t2001privind acordarea ajutorului social cu modificarile si
completarile ulterioare ;

Art-28 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 4l6t200lprivind
venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/28.01.2011

OUG 57 I 2019 , zrt.196, alin 1, lit b , privind Codul Administrativ.

HOTARASTE:

Art 1. Aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in
anul202l de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 41612001

privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioarel
Art.2 Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, au

obligatia de a efectua actiunile si lucrarile de interes local in functie de numarul de ore calculate

proportional cu cuantumul ajutorului social;

Art.3 Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de

care benefi ciaza familiasau persoana singura , cu un tarif orar corespunzator salariului de baza

minim brut pe tara ,raportata la durata medie lunara a timpului de munca, iar norma de lucru

pe zi este de 8 ore;

Art.4 Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Iordacheanu , judetul Prahova , va aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotarari.
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Anexa la HCL NR. 8 125.02.2021

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU

PLANUL DE ACTIUNI
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL

PENTRU ANUL 2021

In conformitate cu art.6 pct.l , sectiunea 3 din Legea 4l6l200lprivind venitul miunim

garantat , cu modificarile si completarile ulterioare , s-au stabilit urmatoarele actiuni / lucrari de

interes local.
- curatat vegetatia de iarba si arbusti i de pe santurile strazilor principale si secundare din

comuna;

- sapat santurile in zonele de avarii la retelele de apa potabila ;

- curatat si intretinut terenurile de sport de pe razalocalitatii ;
- intretinerea curateniei in fata institutiilor publice,precum si a curtilor acestora (primarie,

scoli, gradinite camin cultural, cladirea Valea Cucului);

- curatenie in zona statiilor de autobuz;

- taierea si depozitarea lemnelor in magaziile scolilor si gradinitelor din satele varbila si

Valea Cucului;
- strangerea gunoaielor de la podurile situate pe DJ 1028 SI DJ 102 C;

- transportat si imprastiat nisip pe drumurile in panta , greu accesibile in timpul sezonului

rece ( zaPada, Polei ):
- varuirea pomilor in perioada primaverii si verii, in special in perioada sarbatorii pascale :

- decolm atareasanturilor in vederea fluidizarii apei in zonele inundabile ;

- curatirea si tualetarea pomilor pe aleele cimitirilor din satele Mocesti si Valea Cucului;

- Alte activitati la dispoizitia primarului '

+A

brt.l .,

lll

+

Presedinte


