ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
prestate de beneficiarii de ajutor social din comuna Dăneşti, pentru anul 2020
Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de
___________________, convocat prin Dispoziţia nr___ /2020, emisă de primarul
comunei Dăneşti;
Având în vedere:
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr._____/_____;
- referat de aprobare al primarului comunei Dănești nr._______/_______;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei
Dăneşti, înregistrat sub nr.______/__/__/2020;
În conformitate cu prevederile;
- art.6 alin. 2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, care
prevede: ,, Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor
prezentei legi, persoanele apte de muncă din familia beneficiară are
obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de
interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu
respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii” şi raportul de
specialitate întocmit de referentul social.
- art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 28 alin.(3) din H.G nr.20/2011, privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) precum şi ale art.139
alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din comuna Dăneşti, pentru anul
2020, după cum urmează:
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Reparaţii şi întreţinerea drumurilor, trotuarelor;
Adunarea gunoiului;
Curăţirea curţii şi a împrejurimii Instituţiilor Publice;
Curăţat şi decolmatarea şanţurilor, pârâurilor, terenurilor
virane şi
mlăştinoase;
- Ecologizare spaţiilor verzi, zone de agrement aparţinând domeniul public şi
privat al comunei Dăneşti;
- Dezzăpezirea trotuarului;
-

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Harghita şi se
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului prin afişare la sediul Primăriei
comunei Dăneşti.
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
referenţii sociali din cadrul Primăriei comunei Dăneşti.

INIŢIAT DE,
Primar, Bőjte Csongor-Ernő

Avizat,
pentru Secretar, Zsigmond Emma

Nr._______/___________ 2019
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