ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 2
privind aprobarea planului de acţiuni si de lucrări de interes local ce vor
fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat în anul 2021

Consiliul local al comunei Ciocani, judeţul Vaslui;
Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Ciocani nr. 190/22.01.2021, raportul
viceprimarului comunei nr. 191/22.01.2021 şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin 1 , alin 7 lit. s, art. 196 alin 1 lit. a din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă planul de acţiuni şi de lucrări de interes local ,ce se vor efectua de către
beneficiarii venitului minim garantat în anul 2021, conform anexei, care face parte integranta din prezenta.
Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte primarul comunei Ciocani cu sprijinul
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate.
29.01.2021

Președinte de ședință,
Năstase Claudiu-Laurențiu

Contrasemnează
Secretar general , Abaza Iosefina

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

ANEXĂ
la hotărîrea nr. 2/ 29.01.2021

PLAN
de acțiuni și de lucrări de interes local , ce vor fi efectuate de
către beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2021

-

-

Decolmatat şanţuri pe drumurile săteşti şi comunale pentru asigurarea scurgerii apelor
pluviale;
Săpat manual şanţuri şi rigole pentru scurgerea apelor;
Tăiat şi curăţat arbuşti şi buruieni , părţile laterale ale drumurilor din comună DJ 243 A, DJ
243B ;
Adunat gunoaiele depuse abuziv pe domeniul public;
Deszăpezit drumuri comunale, săteşti şi căile de acces ale instituţiilor publice;
Tăiat şi curăţat vegetaţia lemnoasă , arbuşti şi buruieni de pe albia râului Tutova şi torenţii
aferenţi acestuia;
Colectarea deşeurilor selective;
Lucrări de salubrizare și /sau întreţinere spaţii verzi;
Lucrări de întreţinere şi reparaţii a drumurilor săteşti şi comunale de pe raza comunei.
Manipulat şi tăiat lemne pentru foc(Primărie, Şcoli, grădiniţe);
Lucrări de salubrizare și /sau întreţinere obiective publice;
Activităţi de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
Împrăștierea materialelor antiderapante pe drumurile din administrarea comunei
Asigurarea depozitării combustibilului solid (lemn de foc) în condiții de siguranță
Diverse activități de întreținere și reparații ocazionate de producerea unor fenomene naturale(
ploi torențiale, vânt puternic, incendii, cutemure , inundații).

Primar,
Călin Gheorghe

