HoTĂnÂREA

Nr8/2018

privind aprobarea Planului de lucrări ce Vor fi efectuate de beneficĺarii venitului
minim garantat de pe raza comunei înanul 2018

Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţă ordinară publică la
data de 30 ianuarie 20t8,
Având învedere referatul nr. 12 din 18.01.2018 întocmitde inspectorul
din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială, Planul de lucării întocmitde
către Viceprimarul Comuneĺ Tilişca, expunerea de motive a primarului nr 13 din
18.01.2018 şi avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, juridicä, de
disciplină, muncă şi protecţie socială, gospodărire comunală,
In baza prevederilor:
aft. 6 alin (7) din Legea nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare,
- aľt. 28 alin (2) şi alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 5ol2oll pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind venitul
minim garantat
In temeiul aľt. 36 alin (2) lit d) coroborat cu alin (6) lĺt a) pct 2, art'. 45
alin (1) şi art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 2I5/2O01 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare'

-

HoTĂnĂŞTE:
AÍt. 1: Se aprobă Planul de lucrări ce Vor fi efectuate de beneficiarii
venitului minim garantat de pe raza comunei înanul 2018, conform Anexei nr. 1
la prezenta hotărâre.
Aft. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
viceprimarul şi compaftimentul de asistenţă socială.
Tilişca la data de 30 ianuarie 2018
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Anexa nr.l la H.C.L nr. 8/2018

PLAN DE ACŢIUNI.
CARE VOR FI EFECTUATE DE BENEFICIARI AI
VENITULUI MINIM GARANTAT, POTRIVIT LEGII NR. 416/2001
PE ANUL 2018
Acţiunile de interes local care trebuie realizate de beneficiarii venitului minim
garantat, potrivit Legii nr. 4Í6l200L modificată de Legea nr.27612010, pentru anul 2018
sunt următoarele:
reparaţii drumuri comunale;
curäţatalbia râului;
cosit vegetaţie drumuri comunale;
curăţat päşunat;
întreţinereaparcurilor;
decolmatat şanţuri comunale;
curăţat şi întreţinutimobile care apaţin primăriei;
curăţat zona centrală şi Scos gunoi din coşuri rustice înzilele de colectare gunoi;
curäţat înzona traseului spre Cetatea dacicä;
curăţat zăpada pe timp de iarnă;
tăiat şi transportat lemne;
curăţirea şi cosirea şanţurilor;
desfundarea podeţelor şi a camerelor de cădere din zona drumurilor de pe raza
comunei.
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