ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate
de către persoanele beneficiare de ajutor social în anul 2021
Având în vedere:
- Referatul de aprobare, prezentat de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru Dornei,
judeţul Suceava, înregistrată cu nr. 3651 din 05.05.2021;
- Raportul compartimentului de specialitate al primarului comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava,
înregistrat cu nr. 4460 din 07.06.2021;
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, turism,
servicii şi comerţ, înregistrat cu nr. 4713 din data de 22.06.2021;
- Raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat cu nr. 4714 din data
de 22.06.2021;
- Raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, sport, culte, protecţie copii, înregistrat cu nr. 4715 din data de 22.06.2021;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 15, art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare, coroborate cu cele ale art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197
alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către
persoanele beneficiare de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei, prin compartimentul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de
lege, primarului comunei Șaru Dornei, Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, Agenției Județene pentru Plăți și
Inspectie Socială Suceava și se va aduce la cunoștință publică.
Președinte de ședință
Vasile ȚARCĂ-SFÎCA

Şaru Dornei, 24.06.2021.
Nr. 21 .

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Ștefan NEGREA

Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șaru Dornei nr. 21 din 24 iunie 2021

Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021
Nr

Termen de
realizare

Obiectiv

Actiuni şi măsuri intreprinse

1

Lucrări de întreţinere și
înfrumusețare a zonei
centrale a satului Neagra
Șarului

Îndepărtarea resturilor
ierboase și lemnoase, a
gunoaielor, întreţinerea
acostamentelor, vopsirea
gardurilor, săpat şi cultivat flori

Permanent Beneficiarii Viceprimarul
Legii
comunei Șaru
416/2001
Dornei

2

Lucrări de întreţinere și
înfrumusețare a zonei
centrale a satului Șaru
Dornei

Îndepărtarea resturilor
ierboase și lemnoase, a
gunoaielor, întreţinerea
acostamentelor, vopsirea
gardurilor, săpat şi cultivat flori

Permanent Beneficiarii Viceprimarul
Legii
comunei Șaru
416/2001
Dornei

3

Lucrări de curățire a
albiilor Râului Neagra

Îndepărtarea vegetației
Permanent Beneficiarii Viceprimarul
specifice crescute în albia
Legii
comunei Șaru
râului și colectarea gunoaielor
416/2001
Dornei

4

Lucrări de curăţire
manuală a albiilor
pârâurilor de pe raza
comunei Șaru Dornei

Curățirea de resturi vegetale
şi asiguraea

5

Lucrări de curățire a
vegetației aflate în zona
de protecţie a drumurilor
comunale şi judeţene de
pe raza comunei

Curăţirea şanţurilor de
scurgere a apei Indepărtarea
resturilor vegetale ierboase și
lemnoase, a gunoaielor,
întreţinerea acostamentelor

6

Întreţinerea în sezonul
rece a drumurilor
comunale şi judeţene de
pe raza comunei

Îndepărtarea zăpezii cu
Octombrie Beneficiarii Viceprimarul
mijloace mecanice şi manuale, Legii
comunei Șaru
înprăştierea materialelor
Decembrie 416/2001
Dornei
antiderapante

7

Alte activităli de interes şi
utilitate publică

Asigurarea, depozitarea
lemnelor de foc la şcoliile din
toate satele comunei

Crt

transportului acestora în locuri
special amenajate și
colectarea gunoaielor

Președinte de ședință,
Vasile ȚARCĂ-SFÎCA

Resurse

Responsabili

Permanent Beneficiarii Viceprimarul
Legii
comunei Șaru
416/2001
Dornei

Permanent Beneficiarii Viceprimarul
Legii
comunei Șaru
416/2001
Dornei

Iunie
- Beneficiarii Viceprimarul
Decembrie Legii
comunei Șaru
416/2001
Dornei

Contrasemnează,
Secretar,
Ştefan Negrea

