ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
Nr.9478/18.12.2012

REFERAT
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de
interes local, lucrări care urmează să fie efectuate în anul 2013 de către beneficiarii
Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, „primarii au obligaţia să întocmească un plan de
acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute (…), să ţină
evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii
muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local.Planul de acţiuni sau
de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local”.
Având în vedere cele arătate mai-sus, precum şi prevederile art. 28 alin. (3) din H.G. nr.
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, anual, Consiliul Local
Perşinari trebuie să adopte o hotărâre prin care să se aprobe acest plan de acţiuni sau de lucrări de
interes local.

PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR
Nr. 9479/18.12.2012

Vizat pentru legalitate
Secretar,
GHEORGHE-PREDA Gabriela-Mariana

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, lucrări care urmează să fie
efectuate în anul 2013 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare

PRIMARUL COMUNEI PERSINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 28 alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. 2, lit. d), alin. 6 , lit. a, punctul 2 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub nr.
9478/18.12.2012;
-raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 9480/18.12.2012;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Perşinari ;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1 – Se aprobă Planul de lucrări de interes local, în vederea repartizării lunare a orelor de
muncă persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, fără a se putea depăşi
regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii, plan care se
regăseşte în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă compartimentul de asistenţă
socială, iar secretarul comunei Gheorghe-Preda Gabriela-Mariana se obligă să comunice prezenta
hotărâre către persoanele interesate.

PRIMAR,
BUNEA Marian

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr. 9481/18.12.2012

ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI

În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la
cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ
HOTĂRÂRE:

URMĂTORUL PROIECT DE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local,
lucrări care urmează să fie efectuate în anul 2013 de către beneficiarii Legii
nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării
hotărârii precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus menţionate
pot fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau depuse direct, până
pe data de 28.12.2012, orele 14,00 .
Persoane de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela- Mariana.

PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI PERSINARI

ANEXA NR. 1LA HCL NR……………..

PLAN ANUAL DE LUCRARI DE INTERES LOCAL, LUCRARI
CARE URMEAZA SA FIE EFECTUATE IN ANUL 2013 DE CATRE BENEFICIARII LEGII NR.
416/2001, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

LUCRAREA CE VA FI EFECTUATA
LUNA
IANUARIE

Lucrari salubrizare comuna
Deszapezire si imprastiat material antiderapant
Curatat santuri pe raza localitatii Persinari
Desfundat santuri de gheata, spart gheata pe drumurile locale,
Curatare manuala a zapezii
Alte lucrari
Crapat lemne si asezat in magazii la scoala, primarie si gradinita
Salubrizare la nivelul comunei Persinari
Efectuare lucrari de estetica rutiera

FEBRUARIE

Igienizare cursuri apa
Deszapezire si imprastiat material antiderapant ( zgura , nisip)
Curatat(efectuat) santuri
Taiere de pomi , arbusti ce afecteaza circulatia pe drumurile publlice
Desfundat santuri de gheata , spart gheata pe drumurile publice
Curatare manuala a zapezii
Alte lucrari
Salubrizare la nivelul comunei Persinari
Efectuare lucrari de estetica rutiera
Asigurarea scurgerii apelor

MARTIE

Salubrizare DJ.721
Incarcat , descarcat si imprastiat piatra pe drumurile publice sau laterale
din comuna
Desfundat manual santuri si rigole si transportat cu carutele materialul
rezultat
Lucrari de curatenie la islazul comunal
Curatirea malurilor si decolmatarea paraurilor si a santurilor
Alte lucrări
Decolmatarea canalului Nucitel

Salubrizare la nivelul comunei Persinari
APRILIE

Degajarea islazului comunal de corpuri straine , gunoaie , frunze ,
materiale reciclabile , etc la suprafata si putin ingropate
Varuirea manuala a pomilor si bordurilor
Reparare drumuri cu pieatra
Lucrari la scoala
Curatirea malurilor si decolmatarea paraurilor
Alte lucrari
Salubrizare la nivelul comunei Persinari

MAI

Diverse lucrari primarie si camin cultural
Curatarea manuala a terenului de ierburi si buruieni in curtile scolilor ,
gradinitelor , caminului cultural si drumurilor comunale
Transportul materialelor rezultate cu carutele spre locurile de depozitare
Intretinere si ingrijire teren de sport si baza sportiva
Incarcat , descarcat si imprastiat piatra pe drumurile publice
Curatirea malurilor si decolmatarea paraurilor
Alte lucrari
Salubrizare la nivelul comunei Persinari
Intretinere si curatat (efectuat) santuri, rigole, poduri si podete in
comuna Persinari
Efectuare lucrari de estetica rutiera
Asigurarea scurgerii apelor

IUNIE

Diverse lucrari dispensarul comunal
Curatire si decolmatare parauri
Intretinere si ingrijire teren de sport si baza sportiva
Desfundat – curatat santuri si carat materialul rezultat cu carutele
Alte lucrari
Interventii manuale drumuri tehnologice
Salubrizare la nivelul comunei Persinari
Intretinere si curatat(efectuat ) santuri, rigole, poduri si podete in
comuna Persinari
Efectuare lucrari de estetica rutiera
Asigurarea scurgerii apelor

IULIE

Intretinere si ingrijire teren de sport si baza sportiva
Curatenie si decolmatare parauri
Decolmatare parauri podeturi
Desfundat – curatat santuri si carat materialul rezultat cu carutele
Executare lucrari de curatenie la sediul scolilor , gradinitelor si sediul
primariei
Degajarea islazului si a altor spatii publice de corpuri straine , gunoaie ,

frunze , materiale reciclabile etc., aflate la surafata si putin ingropate
AUGUST

Curatirea malurilor si decolmatarea paraurilor si a santurilor
Igienizare cursuri apa
Lucrari de intretinere interioare si exterioare la scoli si gradinitele din
comuna
Executare lucrari de curatenie la sediul scolilor , gradinitelor si sediul
primariei
Curatat, spalat geamuri scoli si gradinite
Curatat, spalat usi pardoseli scoli si gradinite
Decolmatare parauri şi podeturi
Toaletat arbori aflati pe domeniul public
Degajarea islazului si a altor spatii publice de corpuri straine , gunoaie ,
frunze , materiale reciclabile etc , aflate la surafata si putin ingropate
Salubrizare la nivelul comunei Persinari

SEPTEMBRIE

Intretinere si ingrijire teren de sport si baza sportiva
Salubrizare DJ.721
Degajarea islazurilor si a altor spatii publice de corpuri straine , gunoaie ,
frunze , materiale reciclabile etc , aflate la surafata si putin ingropate
Reparat drumuri laterale
Imprastiat piatra pe drumuri laterale
Curatenia terenului de ierburi si buruieni in curtea Scoli si a gradinitelor
Asigurarea scurgerii apelor
Curatat ( efectuat ) santuri drumuri locale
Curatare si decolmatare parauri
Alte lucrari
Salubrizare la nivelul comunei Persinari

OCTOMBRIE

Curatenie si decolmatare parauri
Degajarea islazului si a altor spatii publice de corpuri straine , gunoaie ,
frunze , materiale reciclabile etc , aflate la surafata si putin ingropate
Desfundat - curatat santuri si carat materialul rezultat
Imprastiat piatra , reparatii drumuri
Amenajari drumuri
Alte terenuri
Salubrizare la nivelul comunei Persinari

NOIEMBRIE

Salubrizare comuna
Deszapezire si imprastiat material antiderapant ( zgura , nisip)
Curatat ( efectuat ) santuri
Desfundat santuri de gheata , spart gheata pe drumurile publice
Curatare manuala a zapezii

Alte lucrari
Efectuare lucrari de estetica rutiera
Asigurarea scurgerii apelor

DECEMBRIE

Salubrizare comuna
Deszapezire si imprastiat material antiderapant ( zgura , nisip)
Curatat ( efectuat ) santuri
Desfundat santuri de gheata , spart gheata pe drumurile publice
Curatare manuala a zapezii
Alte lucrari
Salubrizare la nivelul comunei Persinari

INTOCMIT,
CONSILIER AS. SOCIALĂ CĂPITĂNESCU FLORICA

