ROMÂNIA
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HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele
apte de muncă beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022
Având în vedere:
- Referatul compartimentului de specialitate nr.4869/06.12.2021 privind necesitatea
stabilirii pentru anul 2022 a planului de acțiuni sau lucrări de interes local;
- Prevederile art.6, alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.28, alin.(3) din H.G. nr.50/2011 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2011 privind venitul minim garantat, cu modificările
și completările ulterioare,
-Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
locală;
- Proiectul de hotărâre nr.65/08.12.2021 inițiat de primarul comunei Cungrea;
- Referat de aprobare nr.4905/08.12.2021;
- Referatul nr.4869/06.12.2021 întocmit de compartimentul de asistență socială din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cungrea;
În temeiul prevederilor art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.c) și art.139, alin.(1) și alin.(3),
lit.g), art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL CUNGREA, JUDEŢUL OLT,
în şedinţa publică ordinară din data de 23.12.2021
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022 care vor fi
efectuate de către persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale venitului minim
garantat au obligația de a efectua acțiunile și lucrările de interes local în funcție de numărul de
ore calculate proporțional cu cuantumul ajutorului social.
(2) Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care
beneficiează familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată.
(3) Acțiunile și lucrările de interes local se vor desfățura cu respectarea normelor de
securitate și igienă a muncii, fără a depăși regimul normal de lucru de 8 ore pe zi.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului pentru ducere la îndeplinire,
Instituţiei Prefectului – Județul Olt și Compartimentului de asistență socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cungrea.
Preşedinte,
BERBECARU Ecaterina

Contrasemnează,
Secretar general,
DOBRE Carmen Cristiana
Nr.66/23.12.2021

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ,,pentru”, 0-abtineri, 0-împotrivã din totalul de 11 consilieri locali prezenţi
ai Consiliului Local, cu respectarea art. 228. OG 57/2019 privind codul administrativ, în ceea ce priveşte
conflictul de interese pentru aleșii locali.
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CUNGREA NR. 66/2021
Semnătura persoanei
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să efectueze
ZZ/LL/AN
procedura

1
Adoptarea hotărârii
Comunicarea către primarul comunei
Comunicarea către prefectul județului
Aducerea la cunoștință publică
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz

2
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
07/01.2022
07/01/2022
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Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.66/23.12.2021

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 2022

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dezăpezire și împrăștiere material antiderapant
Deblocare șanțuri, podețe și poduri
Decolmatare curs pârâu
Igienizare școli
Întreținere spații verzi și parcuri de joacă pentru
copii
Lucrări de întreținere a drumurilor comunale

Preşedinte,
BERBECARU Ecaterina

01.01-2022-01.03.2022
16.01.2022-31.10.2022
01.03.2022-31.10.2022
01.03.2022-31.10.2022
01.04.2022-31.10.2022
01.03.2022-31.12.2022

Contrasemnează,
Secretar general,
DOBRE Carmen Cristiana

