ROMANIA
JUDEŢUL VALCEA
COMUNA POPEŞTI
CONSILIUL LOCAL POPEŞTI
HOTARAREA NR..^
PRIVITOR LA; aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor efectua de
către beneficiarii de ajutor social in temeiul Legii nr. 416/2001 in anul 2016
Consiliul Local al comunei Popeşti, judetiul Valcea, intrunit in şedinţa ordinara din data de
29.01.2016 la care participa un număr de 13 consilieri locali din totalul de 13 consilieri in
funcţie;
Vazand ca prin Hotararea Consiliului Local nr. 44/13.11.2015 domnul consilier local
Mărăcine Pantelimon Bogdan a fost ales preşedinte de şedinţa pentru perioada noiembrie
2015- ianuarie 2016;
Luând in dezbatere expunerea de motive, proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
Popeşti si raportul de specialitate al Compartimentului Asistenta Sociala cu nr. de Înregistrare
...*tfâ..../î^CiOÎ!'.‘? ^ .^
prin care se propune aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de
interes local care se vor efectua de catre beneficiarii de ajutor social in temeiul Legii nr.
416/2001 in anul 2016;
Având in vedere raportul comisiilor de specialitate reunite prin care se avizeaza favorabil
proiectul de hotai-are si raportul de avizare a legalitatii nrt^/.Éu.<3f.'.^.^. Întocmit de
secretarul comunei;
Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor
actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia
publica, cu modificările si completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările si completările ulterioare, ale H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările si completările ulterioare;
In temeiul art.45 alin.(l), art.115 alin.(l) lit.(b) din Legea nr.215/2001, privind
Administraţia Publică Locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu un
număr de .Ü2)- voturi ‘’pentru” , adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.l- Se aproba Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor efectua de
către beneficiarii de ajutor social in temeiul Legii nr. 416/2001 in anul 2016 .
Art.2- Primarul comunei Popeşti va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari
prin intermediul Compartimentului Asistenta Sociala, iar secretarul comunei va asigura
comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului - judeţul Valcea in vederea exercitării controlului
de legalitate, primarului comunei Popeşti, compartimentului responsabil cu punerea in
executare si aducerea la cunoştinţa publica prin afişare.
PREŞEDINTE
Mărăcine P a n te ^ i^ P Ş c ^ a n \
Popeşti,.29.01
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Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR,
Jr. Sandulescu Nicoleta- Clementina
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Anexa nr.l IaH.C.L. nr..A.../?

Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor efectua de către beneficiarii de
ajutor social in temeiul Legii nr.416/2001in anul 2016

I.

II.

)#)

In perioada sezonului rece 2016:
1. Imprastierea materialului derapant pe drumurile publice;
2. Curatirea de zapada si gheata a cailor de acces si a curţilor instituţiilor publice:
scoli, grădiniţe, dispensare, primărie;
3. îndepărtarea zăpezii si a ghetii de pe drumurile publice;
4. Taiatul si spartul lemnelor de foc la instituţiile publice: primărie, scoli, grădiniţe.
In perioada sezonului cald 2016:
1. Curatirea şanţurilor aflate de-a lungul drumurilor judeţene si comunale de
aluviuni si vegetaţie ierboasa in vederea scurgerii in condiţii normale a apei
provenita din precipitaţii;
2. Curatirea de maracinisuri si arbuşti a zonei de siguranţa a drumurilor publice;
3. Curatirea de gunoaie a zonei podului si a trecerii la nivel ca calea ferata din satul
Daesti, a zonei blocuri, azonei podului de la Valea Popii;
4. Decolmatarea capetelor de pod si a tuburilor de materiale adunate care Împiedica
scurgerea corespunzătoare a apei din şanţuri;
5. Cositul vegetaţiei acolo unde se afla diverse materiale aduse prin viituri;
6. Curatirea drumurilor asfaltate acolo unde se afla diverse materiale aduse prin
viituri;
7. Curăţenie generala la Căminul Cultural, la scoli si grădiniţe.
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