
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.107/08.01.2020

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
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. ……. din
……….;
-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.

              Iniţiator
               Primar,

                Iulian-Cristian Bîgiu

            Nr.2
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



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

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

Deszăpezirea podurilor, podeţelor
punţilor pietonale şi căilor de acces în

instituţii, în Comuna Aluniş Când este cazul Viceprimar

2

Colectarea deşeurilor şi igienizarea
albiei şi malurilor pe pârâurile Aluniş şi

Bertea Lunar Viceprimar

3

Colectarea  deşeurilor şi îndepărtarea
vegetaţie nedorite de pe domeniul

public şi privat al localităţii Lunar Viceprimar

4 Colectarea deşeurilor şi întreţinerea
staţiilor auto din Comuna Aluniş Permanent Viceprimar

5
Colectarea deşeurilor şi igienizarea
incintei   târgului săptămânal din

Comuna Aluniş

Săptămânal în
zilele de miercuri

şi joi

Viceprimar
Administrator

piaţă

6

Tăiat  şi aşezat lemnele destinate
încălzirii instituţiilor din Comuna
Aluniş: Primărie, Şcoli, Grădiniţe,

Cămin Cultural

Începând cu luna
septembrie

Viceprimar
Fochişti

7 Plantarea florilor pe spaţiile verzi din
Comuna Aluniş

Lunile martie,
aprilie,

mai Viceprimar



8
Amenajarea drumurilor secundare prin

lucrări de pietruire şi balastare în
Comuna Aluniş

Când este cazul Viceprimar
Şoferi utilaje

9

Participă la alte lucrări şi acţiuni ce
intervin pe parcursul anului: înlăturarea
efectelor eventualelor inundaţii sau alte

calamităţi naturale etc.

Când este cazul Viceprimar



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR
Nr. 107/08.01.2020

REFERAT  DE  APROBARE
         la proiectul de hotărâre 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

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
cu următorul obiect:

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

	
	 în	susţinerea	acestei	propuneri	formulez	următoarea	motivare:	

         Având în vedere prevederile art.6, alin. (7)  al  Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară
aprobarea de către Consiliul Local a Planului de lucrări  care se vor  realiza în acest
an pe raza comunei Aluniş cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă.
        Acest plan a fost întocmit  pornind de la experienţa anilor precedenţi şi ţinând
seama  de ceea ce ne propunem să realizăm în acest an.

         Având în vedere cele expuse mai sus supun spre aprobare Consiliului Local
proiectului de hotărâre.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu


