ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr. 2/28.01.2022
privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi
desfasurate in cursul anului 2022 de catre beneficiarii ajutorului social acordat in
baza Legii 416/2001 privind venitul minin garantat
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din
28.01.2022;
Având in vedere prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;
Văzând referatul de aprobare a primarului comunei Helegiu nr.28/03.01.2022
privind necesitatea întocmirii si aprobării planului de acțiuni sau de lucrări de
interes local care se vor efectua cu cetățenii care beneficiază de ajutor social cu
nr. 415 din 21.01.2020 ,Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub
nr.29/03.01.2022 si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Helegiu nr. 1 /27.01.2022 si nr. 2/27.01.2022;
In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera d), alin. (7) şi art. 196 alin. (1) lit.
a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare HOTARASTE
Art. 1 Se aproba ‘’ ‘Planul de actiuni sau lucrari de de interes local’’ ce vor fi
desfasurate in cursul anului 2022 de catre beneficiarii de ajutor social , conform
anexei nr. 1 , parte integranta din prezenta hotarare
Art. 2 Primarul comunei Helelgiu, prin aparatul de specialitate: Compartiment
Asistenta Sociala Autoritate Tutelara vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri
Art. 3 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților
si persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta
Macovei Mihaela
Contrasemneaza,
Secretar general al comunei
Mariana Spiridon
Adoptata cu 14 voturi ’’pentru ’’ nici un vot impotriva nici o abtinere din totalul de 15 consilieri validati din care 14
prezenti.

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa nr.1

PLAN DE ACTIUNI DE INTERES LOCAL
ce vor fi desfasurate in cursul anului 2022 de beneficiarii Legii 416/2001
Persoana
responsabilă
Termen
pentru
Nr.
Actiuni si masuri
Obiectiv
de
organizarea
crt.
intreprinse
realizare
acţiunilor /
lucrărilor de
interes local
Curăţarea şi igienizarea
spaţiilor aferente
Indepartarea
AprilieViceprimar
1.
Caminelor culturale, a
maracinisurilor si a
Octombrie
Scolilor şi a clădirilor
gunoaielor
administrative din comună
Curatarea santurilor,
Viceprimar
Curatarea/intretinerea
indepartarea
Aprilie2.
santurilor si rigolelor de
gunoaielor si
Octombrie
scurgere
decaolmatarea
acestora
Indepartarea
Lucrari de ecologizare si
gunoaielor de orice
3. curatare manuala a albiilor,
Permanent
tip depozitate in
Viceprimar
paraurilor comunei Helegiu
aceste zone
Curatarea santurilor
Lucrari de curatare a
de scurgere a apei
resturilor vegetale aflate pe rezultata din ploi si
Martie –
4.
marginea drumurilor
zapezi, indepartarea
Octombrie
comunale pe raza comunei resturilor vegetale, a
Viceprimar
Helegiu
maracinisurilor, a
gunoaielor.
Insămânţare a
Viceprimar
Lucrări de reamenajare
spaţiilor verzi în
Martie –
5.
teren de sport /spatii verzi
parcul din centrul
Iunie
comunei Helegiu
Lucrari de intretinere in
Indepartarea
incinta curtilor institutiilor resturilor vegetale, a
6.
Permanent
publice din comuna
gunoaielor, vopsirea
Helegiu
si reparatia gardurilor
Viceprimar

etc
7.

Decolmatarea, curăţarea,
igienizarea paraurilor,
malurilor si cursurilor de
apă

Curatarea acestora de
Martiepamant si alte resturi Octombrie

Indepartarea zapezii
Intretinerea in sezonul rece
cu mijloace manuale,
al trotuarelor comunale si a
8.
imprastierea
rigolelor adiacente acestora
materialelor
de pe raza comunei Helegiu
antiderapante, etc
Cosmetizarea pomilor de
Curatarea si varuitul
9.
pe raza comunei Helegiu
acestora
Diferite activitati de
intretinere si reparatii
ocazionate de
producerea unor
Activitati de interes si
10.
fenomene
utilitate publica
naturale(ploi
torentiale, incendii,
inundatii, vant
puternic)
Alte lucrari neprevazute si
11. de stricta necesitate ce apar
Diverse
in cursul anului
Presedinte de sedinta
Macovei Mihaela

Noiembrie
Martie
MartieAprilie

Interventii
ocazionale

Interventii
ocazionale

Viceprimar

Viceprimar,
Viceprimar,

Viceprimar,

Viceprimar,

Contrasemneaza,
Secretar general al comunei
Mariana Spiridon

