ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com
Proiect nr. 6 /2021
H O T Ă R Â R EA nr.

/2021

Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2021, lucrări prestate de persoanele care
beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU ; JUDEŢUL HUNEDOARA
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 42/6/27.01.2021 întocmit de către Primarul
comunei Beriu din care reiese necesitatea și oprtunitatea adoptării unie hotărâri privind
aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2021, lucrări prestate de persoanele
care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001;
Ţinând cont de prevederile art. 7 ,alin. (13) din Legea nr.52/2003, legea privind
transparența decizională în adminsitrația publică
În temeiul prevederilor art.6, alin.(7) – (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare ;;
Precum și ale art. art.129, alin.(2), lit.d) alin.(7) lit.b) art.139 alin.(1) coroborat cu
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă planul de lucrări de interes local pe anul 2021, lucrări prestate de
persoanele care beneficează de venitul minim garantat , conform anexei ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se încredinţează primarul comunei Beriu,
prin compartimentul Asistență Socială.
Art.3. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și
termenelor prevăzute de
Legea nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
Primarului Comunei Beriu ; Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara ;
Compartimentului asistenţă socială din cadrul primăriei şi se aduce la cunoştinţa publică prin
afişare și publicare pe site-ul instituției .

Beriu 27.01.2021
Iniţiator,
PRIMAR,
ing.Emil Moise BÎC

Avizat,
SECRETAR GENERAL ,
jr.Ionela FIRDION

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
PRIMAR
Nr. 42/6/27.01.2021
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2021, lucrări
prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001
Domnilor consilieri,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/ 2001 art. 6 alin. (7) ,,Primarii au
obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure
instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care
prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local
se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea
instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de
lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a
consiliului local,,
La nivelul comunei Beriu în prezent beneficează de prevederile acestei legi un număr
de 30 de persoane. Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legi mai
sus enunţate una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are
obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a
se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a
muncii. Astfel din numărul total , 13 persoane sunt apte de muncă , iar lucrările ce se
doresc a fi realizate sunt prevăzute în anexa proiectului de hotărâre .
Având în vedere că acest plan se întocmeşte anual, iar tipul acţiunilor şi lucrărilor
propuse pentru anul 2021 nu sunt modificate faţă de cele propuse pentru anul 2020,
consider că acest proiect de hotărâre poate fi adoptat prin procedura de urgenţă,
proiectul putând fi consultat timp de 10 zile calendaristice, timp în care se pot primi în scris
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acesta.
Prin urmare vă supun spre dezbatere şi aprobare planul de lucrări de interes local
prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat în forma redactată,
acesta urmând să fie afişat alături de lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi
persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
Vă mulţumesc.

Beriu ,la 27.01.2021

.

PRIMAR
Ing.Emil Moise BÎC

Judetul Hunedoara, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
Nr.
crt Descriere domeniu de activitate
1 Salubrizare si intretinere căi de comunicare
maturarea manuala a străzior,drumurilor,aleilor şi trotoarelor
aferente
curăţirea rigolelor prin razuire manuală la borduri,decolmatări de
şanţuri şi rigole
adunarea materialelor rezultate de la măturat şi încărcarea lor în
mijloace de transport
adunarea materialelor şi obiectelor aruncate şi încărcarea lor în
mijloace de transport

Anexa la proiect hcl 6/2021

Ianuarie

Februarie Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

aşterneri de material pietros de întreţinere la drumuri
degajarea depozitelor necontrolate de deşeuri
curăţarea manuală a zăpezii şi a gheţii adunarea îngrămezii a
acestora şi degajarea lor
împrăştierea de material antiderapant
2 Siguranţa circulaţiei
montări de indicatoare rutiere
vopsitorii de borduri şi elemente din beton
3 Ecologizarea cursuri de apă
dezafectarea depozitelor necontrolate de deşeuri aferente cursurilor
de apă şi a altor locaţii depistate
curăţire şi salubrizarea prin strângerea de corpuri străine,defrişări şi
evacuarea materialelor rezultate din zona de protecţie a cursurilor de
apă
montări panouri de avertizare privind depozitările necontrolate
4 Poduri şi podeţe
curăţirea prin răzuire manuală la parapetul din beton al podurilor
văruire şi vopsitorii la parapeţi din beton şi metal
5 Zone verzi
lucrări de tăieri de corecţie la arbori
igenizarea arborilor prin văruirea tulpinei în lungul DJ 705A şi DJ
705F
defrişări mauale a suprafeţelor împădurite cu tufişuri şi arbuşti
adunarea în grămezi şi degajarea curpurio rezultate
cosirea vegetaţiei ierboase
săparea la cazma a zonelor amenajate din zonele verzi
6 Instituţii de învăţământ şi sănătate, instituţii publice
cosirea vegetaţiei ierboase
strângerea corpurilor străine în grămezi şi degajarea lor
decolmatări şanturi şi rigoe pentru scurgerea apelor pluviale
măturarea manuală a căilor de acces
curăţăţirea manuală a zăpezii şi a gheţii adunarea în grămezii a
acestora şi degajarea lor
tăierea şi înmagazinarea lemnelor de foc
Inițiator
Primar
ing.Emil Moise BÎC

Avizat
Secretar general
jr.Ionela FIRIDON

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

