
ROMĂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA MICFALĂU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE
Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2018 pentru

repartizarea orelor de muncă de interes local .pentru persoanele apte de muncă
beneficiarii de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICFALAUJUDEŢUL COVASNA
Intrunit în şedinţa sa ordinară din luna ianuarie 2018
Văzănd
Proiectul de hotărăre şi expunerea de motive asupra proiectului de hotărăre

initiat de primarul comunei Micfalău
Raportul de specialitate intocmit de viceprimar,raportul de avizare a

comisiei de specialitate nr 3,si avizul secretarului comunei
În conformitate cu prevederile art 6 alin (7)şi (8) din Legea 416/2001 privind
venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art 36(2) lit d ,(6) a) pct 2 ,art 45 (1) si art 115 (1) lit b din Legea
215/2001privind adminitratia publică locală,republicată

Art 1-

ntrasemnează secretar

Nr.8
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Anexa la Hotărărea nr 8 din 16.01.2018

PLAN DE ACŢIUNE (LUCRĂRI) DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018
PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ DE CĂTRE PERSOANELE APTE DE MUNCĂ, DIN FAMILIILE
BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL,IN CONFORMITATE CU PREVEDERILELEGII 416/2001 PRIVIND VENITUL

MINIM GARANTAT,CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,PENTRU PERIOADA IANUARIE 2018-,
DECEMBRIE 2018

Nr OBIECTIV Acţiune-lucrări de interes local Perioada de realizare Responsabil
crt
1. Salubrizare,ecologizare Adunarea deşeurilor de pe domeniul săptămănal Viceprimar

domeniul public public ,spaţii verzi.
Ecologizare instituţiile publice
La solicitarea conducătorilor
instituţiilor
(scoala,dispensar, politie)

2. Întretinerea si cură tirea Ecologizarea drumurilor comuna le Permanent Viceprimar, , ,
drumurilor comunale Străngere gunoi

Decolmatarea şanţurilor
comunale,canale deschise pentru
preluarea apelor pluviale ,
Săparea şi repararea şanţurilor de
scurgere
Astuparea gropilor pe drumuri
comunale si de cămp

3. Ecologizarea albiilor Lucrări de căruţire ,indepărtarea permanent Viceprimar
părăului Valea-Mare, Valea vegetaţiei şi gunoaielor,depozitare
Mică pentru transport
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4. Lucrări de dezăpezire Lucrări de dezăpezire a drumurilor Ianuarie- martie viceprimar
comunale ,în jurul clădirilor Noiembrie-decembrie
instituţiilor publice.5trăngerea
nisipului în urma dezăpezirii şi
astuparea gropilor

5. Amenajarea şi întreţinerea Plantare flori in centrul comunei Aprilie-octombrie Viceprimar
spaţiilor verzi Caminul cultural,scoală Responsabil din

Indepărtarea resturi vegetale,cosit partea
iarbă,amenajarea centrului comunei Sc.gimnaziala
Efectuarea muncilor de curăţenie la
scoala şi gradiniţa

6. Lucrări de întreţinere şi Reparaţii la conducte ape potabilă, permanent Viceprimar
reparaţii sistemul de apă Ecologizarea şi intreţinerea izvoarelor
potabilă de apă Bedo şi Gabor

Repararea defectiunilor
7. Intreţinerea izvoarelor de Lucrari de curăţire,intreţinerea permanent Viceprimar

ape minerale izvoarelor de apă minerală
BEDO,Hocsa si altele

8. Amenajarea si intreţinerea Nivelare,curătire,cosire , lucrări de Mai,iunie Viceprimar,
Terenului de sport zugrăvi re

9. Cimitir comunal Curăţenia incinta cimitirului comunal permanent Viceprimar
Indepărtarea resturilor vegetale,cosit
iarbă,adunarea gunoi

Asigurarea lemnelor de foc Descărcarea şi depozitarea lemnelor de Iunie-august Director scoala
10. Pentru sezonul rece foc la Scoala gimnazială.gradinita
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Sala de educaţie fizica
Tăierea si inmagazionarea lemnului Septembrie-octombrie

Il. Participare la orice lucrări urgente la Primarul
evenimente neprevăzute, calamităţi In caz de nevoie comunei
naturale.
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