coNsrLrul LocAL AL oRA$ULUI

QTEI
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Dtn 31 ianuarie 2OL9

Privind aprobarea planului de acfiuni gi de lucriri de interes local pentnr
repartizarea orelor de munci prestate lunar de citre beneflciarii de s,ume
acordate ca ajutor social potrivit legii nt. 4L6|2OO1 prlulnd trlnltal lzrinlm
gowntat, pentru anul 2(J19.

La initiativa primarului oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe lulian;
AvAnd in vedere raportul de specialitate expunere de rnotive
inregistrat la nr. 25512019 intocmit de dl. Mut Dan, inspector in ci:rdrul
Compartimentului UAT din Primdria oragului $tei, prin care propune aprobarea
planului de acfiuni gi de lucr5ri de interes local pentru repartizarea orelor de m'uncd
prestate lunar de cd.tre beneficiarii de sume acordate ca ajutor social potrivit Legii
nr. 416|2OOI priuind uenihtl minim garanta[ pentru anul 2019.
JinAd cont de prevederile art. 6, alin. 2l qi alin. 7l din Legeil nr.
416/2OOl piuind uenihil minim garanta\ cu modificdrile qi completdrile ulterioerne;
in temeiul art. 36, alin.(2l,Iit. d", alin. (6) lit. a) nr. 2 , d art. 45 qi art.
1 15 din Legea nr.2l5 I 2001 privind administrafia publicd locald, republicatd.,
Conslllul Loco,l al ora,sulul Stel.

HOTARASTE:
Art.l -Se aprobd planul de acfiuni qi de lucrdri de interes local pr::ntru

reparttzarea orelor de muncd. prestate lunar de cdtre beneficiarii de sume acordate
ca ajutor social potrivit Legri nr. 4161200I priuind uenitul minim garantat, pentru
anul 2OL9, conform Anexel care face parte integrantd, din prezenta hotdr6re.
ILrt2 2- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrfu:'i de
incredinf eazd. pimarul oraqului $tei, serviciul UAT, asistentul social qi consillierul
juridic al Consiliului local al oraqului $tei.
Art-_Q- Prezenta hotdrdre se comunicd. cu:
- Institulia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului $tei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Serviciul UAT;
- Asistentul social;
- Dl. Pele Crd,ciun, responsabil ZoneYerzi;
- Un exemplar la dosarul cu hot6rAri;
- Un exemplar pentru afuaj.
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Andrei

PLANUL DE ACTIUNE $I DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU
REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE DE CATRE BENEFICIAIUI
DE SUME ACORDATE CA A"TUTOR SOCIAL POTRTVTT LEGII NR. 416l20t}l
PRTVIND VENITUL MINIM GARAITTAT

Va cuprinde urnitoarele acfiuni:
- Md,turat strdzi qi trotuare
- Curdlarea qi intrefinerea zonelor verzi
- Toaletat pomi gi gard viu
- Golirea coqurilor strada-le
- Vopsit pomi, bdnci, gbrdulele qi imprejmuiri
- Curdfat zdpada pe strdzi qi trotuare
- Tdiat, crS.pat Si clidit material lemnos.
Menfiond.m faptul cd. toate aceste lucrdri se executd de cd"tre
beneficiarii ajutorului social, sub indrumarea domnului Mu! Dan sau a
domnului Pele Crd.ciun.
Aceste acliuni sau lucrdri vor fi executate in funcfie de specificul
fiecdrui sezon (anotimp).
Aceqti beneficiari ai Legii 416l2OO1 trebuie s5. execute lunar 27 de
ore.

Lucrdrile se executS. de luni pana vineri de intre orele 8-16.
Benefrciarii ajutorului social sunt indrumati qi supraveghiafi de
cd.tre r;rrt reprezentat al compartimentului zonelor verzi care asigurd qi
evidenfa orelor prestate.
in momentul de fafd., benefrciarii ajutorului social sunt in numdr
de 16, din care apfi de muncd.9.
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