ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de lucrări ce vor fi executate în anul 2021
de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 6/P.H./20ianuarie 2021 iniţiat de Viceprimarul
Oraşului Valea lui Mihai, prin care propune aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de
interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
beneficiarii de ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, avizat de Comisia juridică, protecţie
socială, sănătate şi familie a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 323/19
ianuarie 2021 şi Raportul de specialitate al Secretarului general al UAT Oraşul Valea lui
Mihai, nr.388/21 ianuarie 2021,
- prevederile art.6 alin. (7) şi (8) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare
În baza art.36 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. b, art.136 şi art.196 alin. (1) lit. a din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din oraşul Valea lui
Mihai, pentru anul 2021, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art.2: Se aprobă veniturile care se pot obţine din munci ocazionale prestate de
către beneficiarii de ajutor social în perioada 01 mai – 31 octombrie, în sumă de 300
lei/lună/persoană.
Art.3: Prezenta hotărâre, se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,
 Primarul oraşului Valea lui Mihai,
 Compartimentul asistenţă socială din cadrul Direcţiei de asistenţă socială
 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială – Bihor,
 se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul: www.valealuimihai.ro
 la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Baricz-Nánási Ferenc
Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL
AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.8 din 27 ianuarie 2021
Consilieri locali în funcţie:
17
Consilieri locali prezenţi:
17
Hotărârea a fost adoptată cu: 17 voturi PENTRU
0 voturi ÎMPOTRIVĂ
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ANEXA
la Hotărârea nr.8/27 ianuarie 2021

PLAN DE LUCRĂRI
ce vor fi executate în anul 2021 de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001

La întocmirea Planului de lucrări pentru anul 2021, s-a avut în vedere numărul
de persoane apte de muncă, estimat la 15 persoane, pentru repartizarea orelor de muncă
în funcţie de cuantumul ajutorului social.
Acţiunile şi lucrările de interes public se vor desfăşura cu respectarea normelor
de securitate şi igiena muncii, fără a depăşi regimul normal de muncă.
Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social acordat în baza Legii
nr.416/2001 vor efectua, în anul 2021, acţiuni şi lucrări de interes local, după cum
urmează:
I. Lucrări de întreţinere a zonei centrale a oraşului:
- lucrări de salubrizare şi igienizare,
- tăiat iarba, săpat şi plivit printre flori şi arbuşti,
- toaletat copacii, gardul viu, îndepărtarea resturilor şi transportarea acestora
- văruit copacii, curăţat şi vopsit bordurile de pe marginea drumurilor
- lucrări de amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi distruse sau degradate
II. Lucrări de întreţinere şi amenajare spaţii verzi şi parcuri:
- tăiat iarba, săpat şi plivit printre flori şi arbuşti
- toaletat copacii, gardul viu, îndepărtarea resturilor şi transportarea acestora
- văruit copacii, igienizat locurile de joacă pentru copii
- întreţinut aparatele de joacă pentru copii prin lucrări de igienizare şi vopsire
- lucrări de amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi distruse sau degradate
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III. Lucrări de întreţinere şi salubrizare a străzilor din oraş:
- tăiat, adunat şi transportat iarbă
- toaletat copacii, gardul viu, îndepărtarea resturilor şi transportarea acestora
- văruit copacii, lucrări de plantare de pomi ornamentali
- lucrări de amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi distruse sau degradate
- lucrări de salubrizare şi igienizare pe străzi şi în jurul platformelor de
colectare selectivă a resturilor menajere
- curăţarea rigolelor, şanţurilor şi podeţelor pentru scurgerea apei pluviale
IV. Lucrări de întreţinere şi salubrizare a intrărilor în oraş:
- tăiat, adunat şi transportat iarbă
- toaletat copacii, gardul viu, îndepărtarea resturilor şi transportarea acestora
- lucrări de plantare de pomi ornamentali
V. Lucrări de întreţinere şi ecologizare a pădurilor proprietate oraşului:
- lucrări de defrişare şi pregătire pentru plantare puieţi
- plantare puieţi
- întreţinut şi săpat printre puieţi
VI. Alte lucrări:
- sortare deşeuri menajere, demolări clădiri, etc.
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