ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREAăNR.ă10/2015

privind aprobareaăPlanuluiădeăac iuniăsauădeălucr riădeăinteresălocală
pentruărepartizareaăorelorădeămunc ăceătrebuieăs ăprestezeăunaă
dintreăpersoaneleămajoreăapteădeămunc ădin familiile care
beneficiaz ădeăajutorăsocial

Consiliul local al comunei Ozun,
întrunităînăşedin aăordinar ădinădataăde 2 februarie 2015,
analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Ozun privind aprobarea
Planuluiădeăac iuniăsauădeălucr riădeăinteresălocalăpentruărepartizareaăorelorădeămunc ăceătrebuieă
s ăprestezeăunaădintreăpersoaneleămajoreăapteădeămunc ădinăfamiliileăcareăbeneficiaz ădeăajutoră
social,
având în vedere raportul Comisiei de specialitate, raportul Compartimentului de
specialitate şiăavizulăSecretareiăcomunei,
în temeiul art. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă
în baza art. 36 alin. (2) lit. „d” coroborat cu alin. (6) lit. „a” pct. 13), art. 45, alin.(1)
coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legeaănr.ă215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ă
republicat ,

HOT R ŞTE
Art. 1. - Seăaprob ăpe anul 2015 Planul de ac iuniăsauădeălucr riădeăinteresălocalăpentruă
repartizareaăorelorădeămunc ăceătrebuieăs ăprestezeăunaădintreăpersoaneleămajoreăapteădeămunc ă
dină familiileă careă beneficiaz ă deă ajutoră social, conform anexei, care face parteă integrant ă dină
prezentaăhot râre.
Art. 2. - Cuă aducereaă laă îndeplinireă aă prezenteiă hot râriă seă îns rcineaz ă primarul
comunei, care va asigura, impreuna cu SPAS Ozun divizareaăactivit ilorăenumerateăînăanex ă
pentruăfiecareălun ăaăanuluiăcurent.
Ozun, la 2 februarie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Tomos-Ilkó József

Difuzare:






1ăex.ălaădosarăcuăhot râri
1 ex. afişare
1 ex. SPAS
1 ex. primar

,

Contrasemnează:

secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexă la H.C.L. nr.10/2015

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Descriereaăactivit ii
Curăţirea şi menţinerea curăţeniei pe marginile drumurilor comunale
Efectuarea şi păstrarea curăţeniei în locurile stabilite din domeniul public pe
bază de proces verbal de predare-primire
Acordarea de sprijin angajaţilor primăriei la efectuarea şi păstrarea
curăţeniei la Sala de sport din localitatea Ozun, la terenurile de sport, în
zone verzi şi parcuri de copii
Acordarea de sprijin la curăţirea cimitirelor de orice religie, organizat
împreună cu parohiile

Locul de
desf şurare
Com.Ozun
Com.Ozun
Com. Ozun
Com. Ozun

Deszăpezirea şi întreţinerea domeniului public, respectiv trotuarelor în
dreptul imobilelor publice

Com.Ozun

6.

Menţinerea curăţeniei la fostele platforme de gunoi

loc. Ozun,
Sântionlunca,
Lisnău şi
Bicfalău

7.

Menţinerea curăţeniei în cele două puncte de colectare a resturilor menajere

Com. Ozun

8.

Executarea curăţeniei de-a lungul pârâirilor/râurilor curgătoare, lacurilor, şi
şanţurilor de desecare

Com. Ozun

9.

Alte activităţi de interes public* sub îndrumarea SPAS

Com. Ozun

5.

* Prim ria comuneiă îşiă rezerv ă dreptulă deă aă modificaă Planulă deă activit iă înă func ieă deă stareaă vremiiă
precumăşiăînăfunc ieădeăalteăproblemeăsurveniteă(deăexemplu:ăvremeănefavorabil ,ăspargeriădeăconducteă
deăap ăpotabil ăetc.)

