ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA VUTCANI
-Consiliul
local-

H O T Ă R Â R E A

Nr. 2

privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local
executate cu beneficiarii de ajutor social în anul 2015.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001,
privind venitul minim garantat modificată şi completată prin Legea nr.
115/2006, cu modificările ulterioare , modificată şi completată prin Legea
nr. 276/2010 şi art. 29 alin. 2 lit. “a” , “b”, şi “d” din Normele metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006 şi Legea 276/2010,
aprobate prin Hotarârea Guvernului României nr. 1010/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “d” şi alin. 6 lit. “a” pct. “2”,
art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
Consiliul local al comunei Vutcani, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă
ordinară:
H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. – Se aprobă Planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local
executate de beneficiarii de ajutor social conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va fi asigurată de
către Primarul comunei Vutcani prin consilierul (asistent social) numit
pentru primirea şi înregistrarea cererilor, întocmirea anchetelor sociale şi
ţinerea evidenţei numărului de zile muncă şi lucrări executate de beneficiarii
de ajutor social şi serviciul de contabilitate din cadrul primăriei.

Dată astăzi, 30 ianuarie 2015, la Vutcani.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Anghel-Doru Adam
Difuzare:
1 ex. la dosarul de şedinţă
1 ex. la primar
1 ex. la Instituţia Prefectului - jud. Vaslui
1 ex. contabilitate
1 ex. afişare

Contrasemnează:
Secretarul comunei Vutcani,
Titi Bojian-Andrunache

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA VUTCANI
P R I M A R

P L A N

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 2/2015

A N U A L

DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
CE SE VOR EXECUTA DE BENEFICIARII DE
AJUTOR SOCIAL ÎN ANUL 2015
Nr.
crt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denumirea lucrării

Deszăpezire drumuri şi instituţii
Igienizat localităţi
Igienizat cursuri de apă
Tăiat şi depozitat lemne pentru încălzirea instituţiilor
publice
Decolmatat şanţuri şi podeţe
Construire şanţuri din beton şi podeţe
Amenajare platforme colectare deşeuri selectiv
Igienizare plantaţii împădurire şi completare goluri
Amenajare şi refacere drumuri în localităţile Vutcani,
Mălăieşti şi Poşta-Elan
Construire coplotniţă în satul Poşta-Elan
Executare puţuri forate de mare adâncime
Executare reparaţii capitale sediu primărie
Reamenajare spaţii muzeu şi bibliotecă.
Construire şi amenajare piaţă agro-alimentară
TOTAL

Timp
necesar
pentru
execuţie
(ore)
1.700
3.000
1.500
1.500
1.500
500
200
900
1.500
800
800
800
800
500
16.000

*Contravaloarea unei zile muncă prestată cu beneficiarul de ajutor social
este de 35 lei.
Primar,
Silviana Bahrim

