R O M Â N I A
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA JITIA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 3
din 31 ianuarie 2018
privind : aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul
2018, în vederea acordării venitului minim garantat la nivelul comunei Jitia, judeţul
Vrancea și stabilirea situațiilor de necesitate și a altor situații deosebite în scopul
acordării ajutorului de urgență
Consiliul local al comunei Jitia , județul Vrancea:
-

având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Jitia ,
județul Vrancea ;
luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Jitia, judeţul Vrancea;
având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului

local ;
- în baza prevederilor art. 6 alin. (7), alin. (8) și ale art. 28 alin. (2) din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;
- în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 41 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.
50/2011 ;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, precum și
ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală ,
republicată, cu modificările și completările ulterioare :
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018, în
vederea acordării ajutorului social la nivelul comunei Jitia, județul Vrancea, potrivit anexei
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se stabilesc situațiile de necesitate și alte situații deosebite, în vederea
acordării ajutorului de urgență reglementat de Legea nr. 416/2001, la nivelul comunei Jitia,
județul Vrancea, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se desemnează responsabil pentru ținerea evidenței efectuării orelor de
muncă de către persoanele desemnate în acest sens domnul viceprimar, Zamfiroiu Vasile,
care va îndeplini și următoarele atribuții:
a) va întocmi lunar un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă ;
b) va asigura instructajul privind normele de tehnică a securității muncii;
c) va afișa la loc vizibil planul de acțiuni și lucrări de interes local prevăzut la art.1, lista
cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze
ore de muncă.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către
primarul si viceprimarul comunei, iar secretarul comunei se va îngriji de publicitate și
comunicare instituțiilor și persoanelor interesate .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Zamforoiu Vasile

Contrasemnează ,
SECRETAR ,
Dobrotă Tudor

R O M Â N I A
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA JITIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1
LA H.C.L. NR.3 DIN 31.01.2018
PLANUL DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU ANUL 2018

Nr.
crt.
1
2
3

4
5
6
7

8

9

Denumirea acțiunii/lucrării
Întreținerea și decolmatarea
șanțurilor și rigolelor
Acțiuni de igienizare a pășunii
comunale
Lucrări de reparare și întreținere a
drumurilor de interes local (
împrăștiat balast, etc.)
Deszăpezirea căilor de acces la
instituțiile publice
Lucrări de igienizare a albiei râului
Râmnicu-Sărat
Curățarea și igienizarea fântânilor
publice
Activități de curățenie a spațiilor
publice, întreținerea spațiilor verzi ,
lucrări de curățenie în cimitire
(curățat pomi, văruit arbori), etc.
Activităţi zilnice de curăţenie la
unităţile de învăţământ de pe raza
comunei
Activități în aprovizionarea cu lemn
de foc a unităților școlare( încărcat
lemn de foc, crăpat lemn, etc.)

Primavara – vara toamna
Permanent

Perioada iernii
martie – octombrie
Permanent
aprilie – octombrie

Permanent
toamnă - iarnă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Zamfiroiu Vasile

Observații

Perioada de
desfășurare
Permanent

Contrasemnează,
SECRETAR ,
Dobrotă Tudor

R O M Â N I A
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA JITIA
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 2
LA H.C.L. NR.3 DIN 31.01.2018

L I S T A
situațiilor de necesitate și a altor situații deosebite ,
în vederea acordării ajutorului de urgență

1. Calamități naturale
-

Fenomene meteorologice periculoase, alunecări de teren, inundații, etc.

2. Incendii ale locuințelor și altor anexe gospodărești
3. Accidente
4. Stare de sănătate precară
-

Boli cronice, boli incurabile, intervenții chirurgicale, tratamente medicale costisitoare
, etc.

5. Persoane vârstnice cu venituri mici și fără ajutor din partea altor persoane
6. Persoane vârstnice fără venituri
7. Decesul unui membru din familia care nu beneficiază de ajutor social, ai cărui urmași
au o situație materială precară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Zamfiroiu Vasile

Contrasemnează,
SECRETAR ,
Dobrotă Tudor

