ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DELENI

CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 3
privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local, ce se vor realiza
in comuna Deleni, judetul Vaslui in anul 2011de beneficiarii de ajutor social
- având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Deleni, prin care
propune stabilirea categoriilor de lucrari si actiuni de interes public, ce se vor realize in anul 2011 de
beneficiarii de ajutor social;
- având în vedere raportul compartimentului de specialitate de asistenta sociala din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Deleni şi raportul de comisie de specialitate a Consiliului
Local referitor la adoptarea proiectului de hotărâre supus spre aprobare Consiliului Local;
- având în vedere prevederile art.6, a;in.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificarile si completarile ulterioare si cele aduse prin Legea nr.276/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr.416/2001;
- in temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6), lit.a) pct. 2 ; ale art.
45 alin. (1) si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind admiistraţia publică locală, republicată
cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DELENI, JUDETUL VASLUI.

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aprobă “Planul de lucrari si actiuni” de interes public local ce se vor efectua in anul
2011 de catre beneficiarii de ajutor social, dupa cum urmeaza:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Denumirea lucrarii sau actiunii de interes public local
Igienizarea localitatii , prin strangerea deseurilor aruncate.
Igienizarea cursurilor de apa si a versantilor de resturile de vegetatie.
Transportat lemne la scoli
Taiat lemne la scoli si primarie
Stivuit lemne la scoli

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Decolmatarea santurilor si curatarea acestora de vegetatie.
Igienizarea localitatii prin vopsirea cu var a pomilor si a altor copaci de pe marginea drumurilor.
Desfundat podurile si podetele
Igienizarea pasunilor comunale de vegetatia uscata si lemnoasa.(si a Terenului cu lucerna in cazul in care se
impune datorita intemperiilor)
Administrat ingrasamant chimic pe pasunea comunala.
Imprastiat ballast pe dreumurile comunale.
Prasit manual pe terenul arabil proprietate publical
Imprastiat material antiderapant pe timpul iernii.
Deszapezit drumuri comunale, strazi si ulite

Art. 4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza compartimentul de
asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Deleni, judeţul Vaslui.
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