
        ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
  CONSILIUL LOCAL
     ORAŞ BORSEC

H O T Ă R Â R E A   Nr.6 /2016
Privind aprobarea planului de ac iuni sau de lucrări de interes local pentru ț

beneficiarii de venit minim garantat 

Consiliul local ora  Borsec.ș
Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  al  compartimentului  de

resort prin care este arătat necesitatea adoptării unei hotărârii cu privire la aprobarea
planului de ac iuni pentru lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minimț
garantat.

Luând în considerare art. 6 alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat cu modificările i completările ulterioare. ș

Având în vedere avizul favorabil  al  comisiei  pentru administra ie,ț
învă ământ, sănătate, protec ie social din cadrul Consiliului local. ț ț

În temeiul dispozi iunilor art.39(1) art.36(2), lit. b), art.36(4) lit.c),ț
art.  36(9)  şi  art.45(1),  art.115 (1),  lit.b)  din  Legea nr.  215/2001,  republicată 2007
privind administra ia publică locală, modificat i completat ț ș precum şi cu respectarea
prevederilor  legii  nr.  52/2003,  privind  transparen a  decizională  în  administra iaț ț
publică, republicată 2013 cu modificări i completări.ș

H O T Ă R E S T E

                          Art.1.   Aprobă planul de ac iuni de sau lucrări de interes localț
pentru beneficiarii de venit minim garantat, pe anul 2016, după cum urmează: 

Nr.
crt

Plan de lucrări Perioada de realizare Persoanele care vor
efectua lucrările

Persoana
care

răspunde de
realizarea
lucrărilor

1 Crăpat lemne de foc Ianuarie-martie
octombrie-decembrie

Beneficiari de venit 
minim garantat conform 
L.416/2001, cu 
modificările și 
completările ulterioare

Viceprimar

2 Deszăpezire Noiembrie-decembrie
ianuarie-martie

Beneficiari de venit 
minim garantat conform 
L.416/2001, cu 
modificările și 
completările ulterioare

Viceprimar
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3 Curățarea  albiilor  și  malului
pârâurilor

mai-iulie Beneficiari de venit 
minim garantat conform 
L.416/2001, cu 
modificările și 
completările ulterioare

Viceprimar

4 Întreținerea  zonelor  în  jurul
izvoarelor de apă minerală

permanent Beneficiari de venit 
minim garantat conform 
L.416/2001, cu 
modificările și 
completările ulterioare

Viceprimar

5 Întreținerea zonelor verzi rămase 
în întreținerea orașului, 
neexternalizate prin contract de 
servicii

Aprilie-septembrie
lucrări de primăvară și
toamnă

Beneficiari de venit 
minim garantat conform 
L.416/2001, cu 
modificările și 
completările ulterioare

Viceprimar

6 Curățarea rigolelor Aprilie-octombrie
lucrări de primăvară și
toamnă

Beneficiari de venit 
minim garantat conform 
L.416/2001, cu 
modificările și 
completările ulterioare

Viceprimar

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se încredin ează Serviciul public de asisten ă socială din cadrul aparatului de ț ț
specialitate al primarului.

          Art.3.  Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cuno tin a publică prin afi aj.ș ț ș

Art.4. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea  nr.4/2015, 
adoptată  în acest sens.

          Art.5. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unită ii ț
Administrativ Teritoriale Borsec se va înainta:
                                     Institu iei Prefectului Jude ului Harghita în vederea verificării ț ț
legalită ii actului administrativ;ț

         Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;

Borsec, la  22 ianuarie   2016

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,         
                                                                                      Benkes Zsolt
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