ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA STĂNIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă
către beneficiarii de ajutor social din comuna Stăniţa
Consiliul local al comunei Stănița, județul Neamț;
Examinând expunerea de motive, înaintată de primarul comunei Stănița, Todireanu
Laurențiu, precum și raportul de specialitate întocmit de către domnul viceprimar Buzdugan
Costică;
Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Stănița;
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
modificată și completată prin Legea nr. 276/2010.
In temeiul art. 129, alin. (2), lit. d și alin. (7), lit. p, precum și ale art. 196 alin. (1), lit. a din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Programul anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către
beneficiarii de ajutor social, conform anexei nr. 1 la prezenta dispoziție;
Art.2 Primarul Comunei Stănița, prin aparatul de specialitate și serviciile publice de
interes local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, conform legii, autorităților și
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. LIȚCANU IOAN
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
BLANARU ANDREEA-ELENA

Nr. 2 din 28.01.2021

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. nr. 2/28.01.2021

LUCRĂRI PREVĂZUTE
DECEMBRIE 2021:

ÎN

LUNILE

IANUARIE,

FEBRUARIE,

NOIEMBRIE

ȘI

1. Curățarea de gheață a trotuarelor;
2. Curățarea de zăpadă și gheață a aleilor din parcul comunal, stații pentru mijloace de
transport în comun, spațiile de joacă pentru copiii din comună;
3. Împrăștiat material antiderapant pe drumurile din comună;
4. Lucrări de salubrizare pe drumuri comunale.
5. Lucrări de curățenie și întreținere obiective religioase din comuna Stănița.
LUCRĂRI PREVĂZUTE ÎN LUNILE MARTIE-OCTOMBRIE 2021
1. Greblat spații verzi;
2. Măturat alei parcuri și trotuare, spații de joacă, teren fotbal etc;
3. Greblat, colectat și încărcat resturi menajere și vegetale din zonele neorganizate;
4. Curățat șanțuri și rigole străzi;
5. Pregătire teren în vederea reînsămânțării sau gazonării;
6. Întreținerea plantației forestiere înființată în anii anteriori și extinderea suprafețelor
împădurite;
7. Curățarea canalelor de scurgere a apei de ploaie de resturi vegetale, gunoaie, arbuști;
8. Decolmatarea podurilor de pe drumurile comunale;
9. Întreținerea spațiilor la alimentările cu apă în zona captărilor și rezervoarelor în satele
Vlădnicele, Veja, Todireni, Poienile Oancei, Stănița;
10. Cosit zonele drumurilor comunale de vegetație;
11. Lucrări de întreținere și curățenie la primărie și cămin cultural;
12. Activități gospodărești în gospodăriile persoanelor vârstnice, neajutorate.
13. Lucrări de curățenie și întreținere obiective religioase din comuna Stănița.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, LIȚCANU IOAN

