
noivrAnte
JUDETUT sArar
COMUNA HERECLEAN
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 6
din 31.01 .2022

privind aprobarea Planului de acfiuni a lucririlor de interes local pentrurepartizarea orelor de munci a persoanelor beneficiare de venitul minimgarantat, pentru anul 2022

Consiliul Local Hereclean,
Avind in vedere:

- referatul primarului nr' 371 din 18.01 .2022,privind aprobarea planului de ac{iuni alucrarilor de interes local pentru repartizar.u or.lo, de munci a persoanelor beneficiarede venitul minim garantat,pentru anul2022:- raportul de specialitate nr. 372 din ts.or .2022 intocmit de compartimentul deprestalii sociale;

misiilor de specialitate ale consiliului local;
e art' 6 alin' 7 din Legea nr.41612001 privind venitul minim garantat, cuqi completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr' 501201 I pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr.4161200l privind veniiul minim gurun ur;- prevederile art' 129 alin.(2) lit."d", alin]12) lit "b" din Ordonanfa de Urgenfd aGuvernului nr. 57r20r9, privind codul Administrativ;
in temeiul u!'-tlo atin.1l), lit. (a) din ordonanla de urge n!d, aGuvernului nr.57 l20l 9, privind Codul administrativ

HOTARAgTE:

Art'l' Se aprobd Planul de acJiuni a lucrdrilor de interes local pentrurepartizatea orelor de muncd a persoanelor beneficiare de venitul minim garantat,pentru anul 2022 prevdzut in Anexa nr.l, care face parte int.grant6 din prezentahotdrdre.
Art'2' cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinleaz1viceprimarul comunei Hereclean qi Compartimentul de de prestaJii sociale.Art.3. prezentahotdrdre r. .o-unicd cu:

- Institulia prefectului Jude{ului S6laj;
- AJPIS Sdlaj;
- Primarul comunei Hereclean;
- Cetdtenii comunei prin afigare;
- Dosar hotdrdri .

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Ispas Vasile

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Fize gan Otilia-Cosmina



Anexa nr.l la flotlrirea nr.6 din 31.01.2022

Planul de acfiuni a lucririlor de interes local a persoanelor beneficiare
de venitul minim garantat

pentru anul 2022

Acfiuni Si llucrdri de int""."l.,..ol
Ianuarie CurdJirea gi dezdp

camine culturale de pe raza comunei:
Tdiarea lemnului de foc pentru gcolile din comund qi depozitarea acestora;curafirea gi adunarea resturilor menajere de pe domeniul public dinlocalitatile comunei:
Decolmatare santuri si podete pentru scurgerea apelor pluviale in satelecomunei $i alte lucrdri neprevd:zute;

Februarie Intrelinerea gi dezap.rtrffi
Xt"T::lTi:l] d: fr. l.1l* ecolile ain .oruna ei o.poritarea acestora;curaJirea qi adunarea resrurilor rrnenajere de p. d";;;fi;ffiilt;
localitatile comunei;
Decolmatare santuri si podete p*ntru scurgerea apelor pluviale in satelecomunei Si alte lucrdri neprevdzvte;;
Curalirea gi adunarea .estu.ilor
Iocalitatile comunei;
Defrigarea vegetaliei forestiere dle pe domeniul public din localitatile
comunei;
Decolmatare santuri si podete pentru scurgerea apelor pluviale in satelecomunei gi alte lucrdri neprevdzute;;

Aprilie
l^::l]]1;,1 ^ei adunarea resturilor
localitatile comunei; 

J r ^..sv'vvtrr

Defrigarea vegetaliei forestiere de pe domeniul public din locali tatile
comunei;
Decolmatare santuri si podete pentru scurgerea apelor pluviale in satele
comunei gi alte lucrhri neprcvdzute;;

P:1':,"::1,ve 
g_eta1 i. i fo'.'t i.

Iucran neprevdzute;

?ltqur.a vegeta{iei forestiere d<@
prevdzuti;;

DC 12 Hereclean g

Iulie D_efriqarea vegeta{iei forertiere de
Monumentul lui Mihai Viteazul-Gurusldu:
curalirea qi adunarea resturilor menajere qi a alt r materiale din zona
Vonumentului lui Mihai viteazur - Gurusldu si alte lucrdri nenrevizsle..

August Curafirea gi adunarea r
Monumentului lui Mihai Viteazul - Gurusldu:
Detrigare a vegetaliei forestiere de pe domeniul public DJ 1 10 A
Gurusldu gi alte lucrdri neprevdzu.te;;

Septembrie Tdiarea lemnului.de tbc p.*t.u go
in magaziile scolilor:



Cosirea vegeta{iei qi int.elin..* $mtuhltA
si DC 7 si alte lucrdri nepievdzute;:
curd{irea maffihaped- 

;g iri neprevdzute::Noiembrie f)ecolmatur.r@;dfu
domeniul public in satele comun"i:

:::-,i:'::i,p::.:.lo: stabilite cu material anti erapant in toate satele
dzute;,,:,

Decembrie
vr, euslll Lrg 4U[UUcamine culturale de pe raza comuneri;

?.::?r.^?111:.?l""1elor 
din centrul satelor si adunarea gunoiului dincomund gi alte lucrdri neprevdzute.

PRE$EDINTE DE $BDINTA,
Ispas Vasile


