
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL

 H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020  în comuna Aluniş cu

beneficiarii de ajutor social apţi de muncă

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
-Referatul de apobare al  Primarului Comunei Aluniş  nr. 107  din 08.01.2020;
-Raportul de specialitate întocmit de personalul compartimentul de asistenţă socială   nr. 473 din
23.01.2020;
-Rapoartele  comisiilor pe domenii de specialitate  din cadrul Consiliului Local Aluniş;
-Prevederile art.6, alin. (2),  alin (7) şi alin.(8)  din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2)  litera d) şi alin.(7) litera a) din Ordonanţa
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.-  Se aprobă Planul de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 în comuna
Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se desemnează viceprimarul comunei Aluniş şi personalul compartimentului de
asistenţă socială cu aplicarea şi monitorizarea prevederilor planului aprobat la  art.1

Art.3. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
-  Viceprimarului comunei Aluniş;
-      Compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate
       al  Primarului comunei Aluniş;
 -     Altor instituţii şi autorităţi interesate;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe
       site-ul  oficial al comunei.

Adoptată astăzi, 31 ianuarie 2020, în comuna Aluniş, judeţul Prahova

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ
             Gheorghe Drăghici

        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                   Secretar general,

                     Marilena Constantinoiu

Nr. 2



                 Anexă la Hotărârea Consiliului Local al comunei Aluniş
                                        Nr. 2 din 31.01.2020

PLANUL DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
CARE SE VOR REALIZA ÎN ANUL 2020  ÎN COMUNA ALUNIŞ CU

BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL APŢI DE MUNCĂ

Nr.
crt DENUMIREA LUCRARII Termen

executare Responsabil

1

Dezapezirea podurilor, podetelor
puntilor pietonale si cailor de acces in

institutii, in comuna Alunis Când este cazul Viceprimar

2

Colectarea deseurilor si igienizarea
albie si malurilor pe paraurile Alunis si

Bertea Lunar Viceprimar

3

Colectarea  deseurilor si indepartarea
vegetatie nedorite de pe domeniul

public si privat al localitatii Lunar Viceprimar

4 Colectarea deseurilor si intretinerea
statiilor auto din comuna Alunis Permanent Viceprimar

5
Colectarea deseurilor si igienizarea
incintei   targului saptamanal din

comuna Alunis

Saptamanal in
zilele de miercuri

si joi

Viceprimar
Administrator

piata

6

Taiat  si asezat lemnele destinate
incalzirii institutiilor din comuna

Alunis: Primarie, Scoli, Gradinite,
Camin Cultural

Incepand cu luna
septembrie

Viceprimar
Fochisti

7 Plantarea florilor pe spatiile verzi din
comuna Alunis

Lunile martie,
aprilie,

Mai Viceprimar



8
Amenajarea drumurilor secundare prin

lucrari de pietruire si balastare in
comuna Alunis

Cand este cazul Viceprimar
Soferi utilaje

9

Participa la alte lucrari si actiuni ce
intervin pe parcursul anului: inlaturarea
efectelor eventualelor inundatii sau alte

calamitati naturale etc.

Cand este cazul Viceprimar

Adoptată astăzi, 31 ianuarie 2020, în comuna Aluniş, judeţul Prahova

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ
             Gheorghe Drăghici

        CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                   Secretar general,

                     Marilena Constantinoiu


