ROMANIA
mDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCRIOA~TEA

HOTARARE
privind : aprobarea Planului de lucrari pe care trebuie sa Ie efectueze beneficiarii venitului
minim garantat, in anul 2020, conform Legii nr.416/200 1, cu modificarile ~i

completarile ulterioare.
Consiliul

Local al comunei Scrioastea, judetul Teleorman, intrunit in sedinta

ordinara de lucru in data de 31 ianuarie 2020,
A vand In vedere :

- referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioastea, judetul Teleorman,
inregistrat sub nr. 46/07.01.2019;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.160 114.01.2020;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pe domeniul de activitate;
- prevederile art.129 alin.(7), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art.6 alin.(7), alin.(8), alin.(9) si alin.( 1 0) din Legea nr.4 1 61200 1 privind
venitul minim garantat, cu modificarile si cornpletarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.l06 alin.I l ), art.129 alin.t l) si (2), art.139
alin.(1) si ale art. 196 alin.(l) lit.a) din O.u.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si cornpletarile ulterioare,
HOTARA~TE:
Art.1. - Se aproba Planul de lucrari pe care trebuie sa Ie efectueze beneficiarii
venitului minim garantat, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, in anul 2020, asa cum este prevazut In Anexa care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. - Viceprimarul comunei Scrioastea, domnul Predoi Silviu lonel va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. - (1). Secretarul general al comunei Scrioastea va comunica prezenta hotarare,
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman in vederea exercitarii controlului cu privire la
legalitate, primarului comunei Scrioastea, Institutiilor si persoanelor interesate pentru
cunoastere ~i aplicare.
(2). Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii
administratiei publice
ale ~i pe site-ul Primariei comunei Scrioastea, judetul Teleorman .
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Prezenta hotardre a fost adoptata cu un numdr de 12 voturi "pentru ", _ -_ voturi "impotriva ", _ - _ abtineri,
din totalul de 13 consilieri in functie din care 12 prezerui .

Anexa la H.C.L. nr.6 din 31 ianuarie 2020

PROGRAM

Privind : lucrarile propuse a se realiza in anul 2020, de catre persoanele apte de
munca, beneficiare de ajutor social.
I. Lucrari de refacere si intretinere a infrastructurii
a) Lucrari de drumuri :
- reabilitarea ai repararea drumurilor comunale, podurilor ~i podetelor ;
- pietruirea strazilor, intretinerea si repararea trotuarelor ;
- repararea canalelor colectoare ~i de refugiu ;
- dezapezirea drumurilor in sezonul de iarna ;
b) Lucrari de intretinere a infrastructurii electrice :
- curatirea arterelor, crengilor de pe aliniamentul care afecteaza reteaua de alimentare
cu energie electrica a cetatenilor ;
c) Lucrari de reabilitare ~i asigurare a unui mediu ambiant sanatos :
- curatirea si decolmatarea cursurilor de apa : raul Vedea, balta Brebina si balta
Cucueti ;
- amenajarea platformelor de gunoi ;
curatirea si intretinerea plantatiilor de puieti de pe pasunea impadurita a
Consiliului local din zona Cucueti ;
- intretinere pasunii proprietate a Consiliului Local Scrioastea ;
- amenajarea unor puncte de colectare a deseurilor textile, hartie, sticla, etc.
d) Lucrari de constructii, consolidari, iutretinere ~i reabilitare a imobilelor din
invatamantullocal ~i alte institutii de interes public ~i a imobilelor anexe de la aceste
institutii :
- igienizarea cladirilor si mobilierului ;
- asigurarea confortului termic in cadrul procesului de inva!amant si in alte institutii
de interes public;
- constrirea, intretinerea si repararea grupurilor sanitare ;
- constrirea, intretinerea si repararea gardurilor de la imobilele din invatamantul local
si alte institutii de interes public.
e) Lucrari de iutretinere ~i reparatii a lacaselor de cult
- repararea si intretinerea lacaselor de cult;
- curatirea si intretinerea cimitirelor, de arbusti, maracinisuri si altele ;
- construirea, intretinerea si repararea gardurilor de la cimitire ;
f) Lucrari de reconstruire, reparare, lntretinere si reabilitare a locuintelor
populatiei ~i a dependintelor acestora ca urmare a producerii unor fenomene meteo
sau de alta natura (incendii, cutremure,etc.)

II. Lucrari edilitare
a) Domeniul public:

-

intretinerea
intretinerea
intretinerea
intretinerea
intretinerea

:
.

si repararea fantanilor din domeniul public;
si modernizarea locurilor de joaca pentru copii ;
~i modernizarea parcurilor ;
si consolidarea monumentelor ;
si modernizarea terenurilor de sport .

b) Canalizare
- amenajarea malurilor paraului Burdea ~i a raului Vedea si a malurilor baltilor
Brebina si Cucueti precum si in imrejurimile acestora ;
- luarea masurilor necesare pentru evitarea baltirilor de apa de pe pasunea comunei.
c) Ajutorarea familiilor nevoiase aflate in dificultate :
- ajutor in caz de deces in familii aflate in dificultate ;
- ajutor pentru persoanele singure, bolnave/familiile aflate in dificultate, beneficiare
de ajutor social, sau care nu beneficiaza de nici un fel de venituri.
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