ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 2/2016
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una
dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care
beneficiază de ajutor social

Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 ianuarie 2016,
analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Ozun privind aprobarea
Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie
să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor
social,
având în vedere raportul Comisiei de specialitate, raportul Compartimentului de
specialitate şi avizul Secretarei comunei,
în temeiul art. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare,
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 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. - Se aprobă pe anul 2015 Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă
din familiile care beneficiază de ajutor social, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei, care va asigura, impreuna cu SPAS Ozun divizarea activităţilor enumerate în anexă
pentru fiecare lună a anului curent.
Ozun, la 15 ianuarie 2016.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Molnár András

Difuzare:

−
−
−
−

1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. afişare
1 ex. SPAS
1 ex. primar

Contrasemnează:

secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexă la H.C.L. nr.2/2016

6.

Nr.
crt.

Menţinerea curăţeniei la fostele platforme de gunoi

Descrierea activităţii

7.

Menţinerea curăţeniei în cele două puncte de colectare a resturilor menajere

1.
8.

Curăţirea şicurăţeniei
menţinerea
curăţeniei
pe marginile drumurilor
comunale
Executarea
de-a
lungul pârâirilor/râurilor
curgătoare,
lacurilor, şi
şanţurilor
desecare curăţeniei în locurile stabilite din domeniul public pe
Efectuareade
şi păstrarea
Alte
interes
sub îndrumarea SPAS
bază activităţi
de procesde
verbal
depublic*
predare-primire

2.
9.
3.
4.
5.

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

loc. Ozun,
Sântionlunca,
Lisnău
şi de
Locul
Bicfalău
desfăşurare
Com. Ozun
Com.Ozun
Com.
Ozun
Com.Ozun
Com.
Ozun
Com. Ozun
Com. Ozun
Com.Ozun

* Primăria comunei îşi rezervă dreptul de a modifica Planul de activităţi în funcţie de starea vremii
precum şi în funcţie de alte probleme survenite (de exemplu: vreme nefavorabilă, spargeri de conducte
de apă potabilă etc.)

