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RouAruta
JUDETUL OLT

pRrwrARrn coMUNEr oprA$r -vtAGURA
LocALITATEA oprA5r-MAcuRn , JUDETUL oLT, TEL/FAr 0249 / 481 535

e-mai l-prim ari aoptasim agura@yahoo. com

uorAaAne
referitoore lo aprobareo Plonului de lucrdri de interes

local privind orgonizoreo gi evidenlo orelor de muncd pentru beneficiorii de ojutor social

AvAnd in vedere:
- prevederile art. 6 alin. 2 gi 3 din Legea nr. 4t6/2001 privind venitul minim garantat, cu modificirile gi

com pletirile ulterioa re.

- prevederile art.l, punct 2 din Legea nr.276/2010 pentru modificarea gi completarea Legii nr.4t6/2001
privind venitul minim garantat, cu modificirile gi completSrile ulterioare.

- prevederile art. l,punct l-0,lit.c din H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea gi completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.4LGl2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.

50/2OtL, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277120L0 privind alocalia pentru suslinerea

familiei, aprobate prin H.G, nr,38l20L1, gi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.701201L
privind mdsurile de proteclie socialS in perioada sezonului rece , aprobate prin H.G. nr.920/2011.

- prevederile OUG nr.93120t6 pentru reglementarea unor misuri de simplificare a acordirii unor

beneficii de asisten|5 sociali,precum gi stabilirea unor misuri bugetare pentru acestea in anul 2016.
- prevederile Legii nr.5212003 privind transparenla decizionali in administratia publicS, completatl de

Legea nr. 24212010 gi republicatS(1).
- raportul nr. 169 din 25.0L.20L8 al domnului viceprimar.
- avizul comisiilor de specialitate 2 din 29.01,2018.
- prevederile art.36, alin.2, lit.d gi alin.6,lit.a, punct 2 din Legeanr.2L5/200L privind administratia

publicS locali -republicatS, cu modificSrile gi completirile ulterioare
in temeiul art.45, alin. L gi art. 1L5, alin. 1, lit. b din Legea nr.2L5/2001 privind administratia public5

local5 -republicatS, cu modificirile 9i completirile ulterioare

Consiliul Locol ql comunei Optogi-Mdguro hotdrdgte

Art.1.- Se apiobi Planul de lucriri de interes local privind organizarea gi evidenla orelor de muncS pentru

beneficiari de ajutor social din comuna Optagi-Migura ,judelul Olt,pe anul 2018 ,conform anexei la prezenta care

face parte integranti din prezenta hotirAre,
Art.2.- Prezenta hotarare va fii dusa la indeplinire de catre domnul viceprimar gi compartimentul asistenli

sociali din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei , va fi comunicatiin termen legal personaleor

interesate, afigati la sediul Primiriei gi inaintatd lnstituJiei Prefectului - Judelul Olt in vederea controlului
legalititi.
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Doto 30.07.2018

Controsemneazd,
Secretor,
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Hotdrdreo o fost odoptotd cu un numdr de 9(noud) voturi pen



.Ll

ROMANIA
JUDETUL OLT

PRIMARIA COMUI\EI OPTA$I -MAGURA
LocALITATEA oprA$I-nnAcuRA, JUDETUL oLT ,

TEL/T'AX 0249481535 I 0249481545

Anexr la H.C.L n..S.. din 30.01.2018

Planul de lucrlri de interes local pentru beneficiarii de
ajutor social din comuna Optaqi-MIgura , pe anul 2018

LLINA ACTIVITATI
IANUARIE Indep5rtarea

Imprdqtierea
Menfinerea
Alte lucrdri

ghe[ii qi a zdpezii de la institutriile publice
de material antiderapant acolo unde este cazul

curS{eniei pe domeniul public al comunei
comunitare.

FEBRUARIE Indeplrtarea ghefii qi a zdpezii de la instituliile publice.
Men{inerea cur5{eniei pe domeniul public al comunei
Alte lucr6ri comunitare.

MARTIE Cur6larea qi decolmatarea
Cur6{area cursurilor de apd.
Alte lucrdri comunitare.

qanfurilor qi rigolelor

APRILIE Cur6[area cursurilor de apd.
Cur6{area qi decolmatarea qanfurilor qi rigolelor
Curd{area islazurilor comunale qi a spa{iilor verzi.
Alte lucrlri comunitare.

MAI Defriqarea arbuqtilor qi plantelor ddundtoare din islazurile
comunale qi spafiile verzi, pe puncte de lucru.
Cur[{area qi decolmatarea qanfurilor qi rigolelor.
Men{inerea curSfeniei pe domeniul public al comunei.
Alte lucrlri comunitare.

ITINIE Defriqarea arbuqtilor qi plantelor dlunitoare din islazurile
comunale qi spafiile verzi, pe puncte de lucru.
Cur[{area gi decolmatarea qanfurilor qi rigolelor.
Curd{area islazurilor comunale qi a spaliilor verzi.
Menfinerea curdfeniei pe domeniul public al comunei.
Alte lucrdri comunitare.

IIJLIE Defrigarea arbuqtilor qi plantelor dlundtoare din.islazurile
comunale qi spa{iile verzi, pe puncte de lucru.
Menfinerea cur[{eniei pe domeniul public al comunei.
Alte lucrdri comunitare.

AIJGUST Defriqarea arbuqtilor qi plantelor ddundtoare din islazurile
comunale qi spa[iile verzi, pe puncte de lucru.
Men{inerea curd{eniei pe domeniul public al comunei.
Alte lucrlri comunitare.



SEPTE,MBRIE Defriqarea arbuqtilor qi plantelor d[unltoare din islazurile
comunale qi spa{iile verzi, pe puncte de lucru.
Menfinerea cur6{eniei pe domeniul public al comunei.
Alte lucriri comunitare.

OCTOMBRIE Defriqarea arbuqtilor qi plantelor ddundtoare din islazurile
comunale qi spaliile verzi, pe puncte de lucru.
Curd\area cursurilor de apd .

Curdlarea qi decolmatarea ganfurilor qi rigolelor.
Menfinerea cur[(eniei pe domeniul public al comunei.
Alte lucrdri comunitare.

NOIEMBRIE Men[inerea

imprAgtierea
Indepdrtarea
Alte lucrlri

curd{eniei pe domeniul public al comunei.
de material antiderupant acolo unde este cazul
ghetii qi a zdpezli de la instituliile publice
comunitare.

DECEMBRIE Men{inerea cur6{eniei pe domeniul public al comunei.
lmpr[qtierea de material antiderapant acolo unde este cazul
indepart area ghe{ii qi a zdpezii de la instituliile publice
Alte lucrdri comunitare.
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