ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUI{A STEFESTI
CONSILIUL LOCAL

HORARARE
cu privire la aprobarea Planului de actiuni pe anul 2018, pentru persoanele beneficiare de
ajutor social,care au obligatia prestarii de ore de lucru

Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Stefesti, la Proiectul de hotarare
privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 20lB;
- Raportul viceprimarului comunei referitor la necesitatea intocmirii Planului
anual de actiuni la nivelul localitatii, pentru anul 2018;
- Prevederile art.6 alin.(7) si alin (8) din Legea nr. 41612001- privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulteriaore;
In temeiul Legii nr. 21512001- Legea administratiei publice locale,republicata ,cu
modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local Stefesti, adopta prezenta, hotarare:

Art.l. Aproba PLANUL DE ACTIUNI pentru persoanele beneficiare de ajutor
social care au obligatiaprestarii de ore de lucru, pentru anul 2018, potrivit anexei ce face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.z. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de d-nul Dragomir Andrei ,
viceprimarul comunei Stefesti si comunicata persoanelor interesate prin grija
secretarului.
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Anexa la H.C.L.nr.4 din 0g.01.20t9

PIAN DE ACTIUNI

pentru persoanele beneficiare de ajutor sociat care
au oblogatia prestarii oretor de lucru

L. lntretinerea islazelor comunale

2'

Lucrari de intretinere , curatenie, igienizare a domeniului
public si institutii ( scoala
gradinite, primarie, camin cultural, sala de festivitati
, piata comunata, statiile de
microbus etc)

3. Extidere retea apa
4. lntretinere strazi si uliti comunale prin balastare si pietruire
5. Reparatii drum comunal
6. Reparatii drumurivicinale
7. lntretinere santuri aflate pe domeniul public
8. Taiat material lemons pentru scoala, gradinite si caminulcultural
9. lntretinerea albieiparaului varbilau precum si afluentilor
L0. Reparatil punti pietonale
11. Lucari de deszapezire
12.

Alte lucrari

,

