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 H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele 

apte de muncă beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2013 
 

Consiliul local Ostrov, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară legal constituită, 
la data de 31.01.2013; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive prezentată de primarul comunei Ostrov, prin care propune aprobarea 
planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor 
social; 

- raportul domnului viceprimar   
- avizul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 

muncă şi protecţie socială, protecţie copii; 
- avizul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare ,amenajarea 

teritoriului şi urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al oraşului;  
- avizul comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-

culturale, culte, protecţia mediului şi turism ; 
- avizul de legalitate al secretarului comunei; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu 

modificarile si completarile ulterioare , prevederile art. 28 alin.(3) din H.G. nr. 50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat; 

În temeiul prevederilor  art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 16 din Legea nr. 
215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare art. 
45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. ”b” din acelaşi act normativ;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă Planul  anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pentru 
anul 2013, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

Art.2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat 
au obligaţia de a efectua acţiunile şi lucrările de interes local în funcţie de numărul de ore 
calculate proporţional cu cuantumul ajutorului social. 

(2) Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care 
beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. 

(3) Norma de muncă pe zi este de 8 ore. 
Art.3. Secretarul comunei , va asigura publicitatea acestei hotărâri, o va comunica 

Primarului, compartimentului de asistenţă socială, biroului contabilitate, viceprimarului   în 
vederea aducerii la îndeplinire,  Prefectului Judeţului Constanţa, în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate . 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un număr de 14 voturi „pentru” din cei 14 consilieri 
prezenţi la şedinţă din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie. 
 
OSTROV     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
NR.3/31.01.2013    CACIULAN DANIEL  
 
     Avizat pentru legalitate , Secretar – Crisan Smaranda  
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PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 
Pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, 

pentru anul 2013 
 
 

 Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social acordat in baza prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 
vor efectua în anul 2013 acţiuni şi lucărir de interes local la serviciul de utilitati publice. 

 
 
 
I. Lucrări prevăzute în lunile: Ianuarie, Februarie, Noiembrie şi Decembrie 2013:  
1. Curăţarea de gheaţă si zapada a trotuarelor;  
2. Curăţarea de zăpadă şi gheaţă a aleilor din Parcurile  comunale  
 
II. Lucrări prevăzute în lunile: Martie – Octombrie 2013:  
1. Greblat spaţii verzi;  
2. Măturat alei parcuri şi trotuare;  
3. Greblat, colectat şi încărcat resturi menajere şi vegetale din zone neorganizate;  
4. Curăţat şanţuri şi rigole străzi;  
6. Pregătire teren în vederea reînsămânţării sau gazonării ; 
7. Curăţare şi igienizare cimitire, parc public ; 
8. Curăţare şi igienizare terenuri aferente clădirilor publice – şcoli, gradiniţe, dispensar, 
primarie-  
9. Curăţare şi igienizare malul Dunarii  ; 
10.Curăţare şi igienizare păşune domeniul privat al comunei ; 
11. Plantat arbuşti şi flori domeniul public şi privat al comunei  ; 
12. Săpat şi întreţinut puieţi domeniul privat al comunei  .  
 
 Pentru efectuarea numărului de ore, persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor 
social, sunt repartizate în funcţie de cuantumul ajutorului social. 
 Acţiunile şi lucrările de interes local se vor desfăşura cu respectarea normelor de 
securitate şi igiena muncii, fără a depăşi regimul normal de lucru.  
 In cazul în care persoanele nu vor efectua aceste zile de muncă se va proceda la 
suspendarea dreptului la ajutor social şi ulterior la încetarea acestuia. 
 
 
 
             
 


