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H O T A R A R E A   NR.3 

privind  aprobarea Planului de actiuni si  lucrari de interes local, pe anul 2014, conform  
Legii  nr. 416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare 

 
  Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 

31.01.2014, 

            Avand in vedere: 

                      -   Raportul compartimentului de asistenta sociala inregistrat sub nr. 210/17.01.2014; 

                       -  Expunerea de motive prezentata de primarul comunei; 

            -  Raportul comisiilor de specialitate pentru avizarea proiectului de hotarare; 

             -  Avizul pentru legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hotarare; 

            In conformitate cu art.6 alin.(2) din din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare,ale prevederilor art.6, alin.(7) din Legea nr.276/2010 de modificare 

si completare a Legii nr.416/2001 coroborat cu art.28 alin .(3) din HG. nr.50/2011 privind Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.276/2010; 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.2), lit.d) coroborat cu  alin.6, lit.a), pct.2 si ale art.45, alin.1 din 

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata: 

 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1.  Se  aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de munca din 

familiile beneficiare de venit minim garantat, din comuna Crucea, judetul Constanta , pentru anul 2014, 

conform anexei ce face parte integranta din prezenta. 

 Art.2. (1)Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligatia 

de a efectua actiunile si lucrarile de interes local , in functie de numarul de ore calculat proportional cu 

cuantumul ajutorului social. 

  (2) Norma de munca pe zi este de 8 ore. 

            Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul de asistenta 

sociala  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Crucea si persoana numita prin 

dispozitie. 

 Art.4.. Prezenta hotarare  va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica si va fi comunicata 

Institutiei Prefectului- Judetul Constanta, in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

  

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu_____voturi pentru,_____voturi contra si____abtineri. 

CRUCEA, 31.12.2014 

                                                                          

                     Presedinte de sedinta,                                                                            Contrasemneaza,                           
                  Florentina MARIN                                                                                SECRETAR, 
                                                                                                                                 Reveicuta Gurgu 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

PRIMĂRIA COMUNEI CRUCEA 
COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA 

 
 

Nr. 201/17.01.2014                               Anexă la HCL 3/31.01.2014 
 

 

 

PLAN DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 

Intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea 276/2010 de 

modificare si completare a Legii 416/2001 coroborate cu art. 28 alin.3 din HG 

50/2011 pe anul 2014 

 

1. Indepartarea zapezii de pe trotuare, alei pietonale, incintele scolilor si gradinitelor; 

2. Desfundarea drumurilor si a institutiilor publice pe toata perioada sezonului rece 

ori de cate ori este necesar; 

3. Intretinerea spatiilor verzi in suprafata de 35540 mp conf.registrului local al 

spatiilor verzi; 

4. Curatat si decolmatat santurile in cele 6 sate ale comunei; 

5. Varuirea pomilor, a gardurilor institutiilor publice,  

6. Efectuat paza de noapte la institutiile publice de pe raza comunei; 

7. Igenizarea celor 6 cimitire ale comunei, prin curatirea aleeilor din interior, pe 

toata perioada anului; 

8. Lucrari de ecologizare pe cursurile paraurilor din comuna Crucea  si a zonelor 

limitrofe acestora . Aceste lucrari constau in :  

- degajarea terenului de corpuri straine ; curatarea terenului de iarba si buruieni ; 

curatatul rigolelor. 

         Avand in vedere ca pe cursurile de apa se depoziteaza diferite tipuri de deseuri, 

este necesara ecologizarea permanenta a acestora in vederea evitarii inundatiilor 

gospodariilor din apropierea cursurilor de apa si pentru protejarea mediului.  

9. Taiat lemne pentru scoli si gradinite . 

10. Incarcat si descarcat produse alimentare PEAD 2014 si cele oferite de catre 

Consiliul local cu ocazia sarbatorilor de Paste,Craciun si Ziua copilului. 

11.Lucrari de intretinere a acostamentelor , rigolelor si a canalelor pe lungimea 

strazilor interioare aflate in domeniul public al comunei. 

 

 

 

            Intocmit,  

 

                EUGENIA DINESCU 

 


