
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMLINA BALESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 202I,

pentru repartuareaorelor de munca, prestate lunar de catre persoanele apte de munca

din familiile beneficiare de ajutor social

Consiliul Local aI comunei Balesti, judetul Gotj, intrunit in sedinta ordinara

publica .

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Balesti, la proiectul

de hota rareprivind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021,

pentru repartizarea orelor de munca, prestate lunar de catre persoanele apte de munca

din familiile beneficiare de ajutor social.

Tinand seama de raportul de speciali tate al Compartimentului Asistenta Sociala

din aparatul de specialitate al Primarului comunei Balesti;

Luand in conside rare prevederile Legii nr. 4161200I, privind venitul minim

garantat, cu modificaril.e ri completarile ulterioare, H.G. nr. 77812013 pentru

modific area si comple tar:ea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

41612001 privind venitul minim garcntat, aprobate prin H.G. nr. 5012011, a Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 27712010 privind alocatia pentru

sustinerea familiei, aprobate piin H.G. nr. 38l20Il si a Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor o.U.G. nr. 70l20II privind masurile de protectie sociala in

p-erioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nt,920l20Il'

in temeiul art. IZg, art.139 si art.I96 din OUG nr. 5712019 privind Codul

Administrativ' 
H o rARA s rE

Art.l. Se aproUa pianul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, pentru

repartizarea orelor de munca, prestate lunar de catre persoanele apte de munca din

familiile beneficiare de ajutor social, conform Anexei ce face parte integranta din

prezenta hotarare care, in functie de solicitari, poate fi reactualizata permanent, pe

purrurrul anului2021 prin hotarare a Consiliului Local Balesti,



Art.Z. Compartimentul Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al

primarului comunei Balesti are obli gatiade a transmite Agentiei Judetene pentru Plati si

Inspectie Sociala Gorj, Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 202L

Art.3. Serviciul Situatii de lJrgenta, Compartimentul Urbanism si

Compartimentul Asistenta Sociala din apatut tt de speciali tate al Primarului comunei

Balesti vor pre zentaConsiliului Local o scurta informare cu situatia lucrarilor efectuate

in conformitate cu planul de actiuni si lucrari aprobat'

Art. . Serviciul Situatii de lJrgLnta, Compartimentul Urbanism si

Compartimentul Asistenta Sociala, vor duce la indeplinire prevederile prezentei

hotarari
Art.S. ( 1) Hot6r6rea se va comunica in termenul prevdzut de lege' prin

intermediul Compartimentul Secr etariat gi Relalii cu Publicul, Instituliei Prefectului -
jude{ul Gorj in vederea exercitdrii controlului cu privire la legalitate, se transmite celor

interesali li se va aduce .!?.cunogtinla publicd.

(2) Aducer"ea la .unoqiinfd publicd se face prin afigarea pe panoul avizier

din incinta Consiliului Local qi Primdriei comunei care este permanent accesibil

publicului gi se publica in ziarul local "Monitorul de Bdle$ti".

PRESI]DINTE DE SEDINT
CONSII-,IER LOCAL'

FIROIU DUMITRU

Hotararea a fost adoPtata in sedinta ordin ara a ConsiliuluiT,ii'Cal Balesti

din data l"zi.-ozziil,""u un nr. de 14 voturi pentru, 0 voturi impotriva, r,abtineri,

exprimate din numarul total de 15 consilieri pre ienti la sedinta si din numarul total de

15 consilieri in functie

CONTRA NEAZA
SECRETARUL

BALDOVIN C
UNEI BALESTI

TANTN-CRISTI

Bileqti
Nr. 13 I 26.02.2021



ANEXA LA HCL Nr. 13 I 26.02.2021

PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI
de.interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar

de catr. p...oanele apte de munca din familiite beneficiare de ajutor social

Nr.
Crt.

1.

D e scri e r ea activitati i Locul de desfasurare Cine raspunde

Executarea' lucrarilor de curatenie st

intretinere a stadionului, mentinerea

permanenta in stare de functionare prin

cosirea ierbii, ntarcarea terenulr"li, vopsirea

barelor portilor si inlocuirea plaselor de la

porti, daca e!19 !329!:
ffirilorde curatenie si

ecologizare a tuturor iursurilor de apa ce

traverseaza comuna si desfintarea depozitelor

de gunoaie neconforme.

Stadionul comunal din
satul Ceauru

Managerul
Caminului
Cultural

Paraul laz,
Paraul Rasova,

Paraul lmuroasa,
Paraul Valea Muierii,

Canalul Jaristea,
Raul Jales

Seful Serviciului
Situatii de

Urgenta,
Inspectorii cu

probleme de

urbanism si

protectia
mediului

2.

a

4.

Executarea lucrarilor de curatenie pe

drumurile secundare din comuna'

ecologizarea si defrisarea lastarisului de pe

marginea acestora.

Nivelarea manuala a terenurilor st

platformelor cu denivelari in teren.

Toate drumurile de acces

spre padure si lunca
Seful Serviciulur

Situatii de

Urgenta,
Inspectorii cu

probleme de

urbanism si

protectia
mediului

I
I

lslazul comunal
Stadionul comunal

Seful Serviciulu
Situatii de

Urgenta.
Inspectorii cu

probleme de

urbanism si



St"

protectia
mediului

5. Cuiatirea manuala a acostamentelor

drumurilor de noroi si zaPada.

Drumurile comunale Seful Serviciului
Situatii de

Urgenta,

6. Rarticiparea la actiunile de dezapezire a

drumurilor si combaterea lunecusului si

poleiului in perioada de iarna.

Drumurile comunale si

aleilti de intrare la
unitatile de invatamant

Administratorul
S.C. UTIL

LOCAL S.R.L.

"7 Strangerea deseurilor de pe marginea

drumurilor si cursurilor aPelor.

Drumurile comunale
Apele curgatoare

Administratorul
S.C. UTIL

LOCAL S.R.L.

8. pfectuarea lucrarilor de intretinere si pastrare

a curateniei in parcul din zona centrala a
' comunei Balesti.

Parcul central Administratorul
S.C. UTIL

LOCAL S.R.L.;
Guardul primariei

9. Efectuarea si a altor lucrari de interes general

atunci cand acestea sunt necesare pe parcursul

anului

Locurile de joaca din
comuna

In locurile unde este

nevoie

Seful Serviciului
Situatii de

Urgenta,

Baldovin

LZA,
munel,
ntin-Cristi

4r:


