ROMÂNIA, JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLACEA

CIF;4784300;

HOTĂRÂREA Nr.13.din 24 februarie 2021
privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru beneficiarii de ajutor social în cursul anului 2021
În baza proiectului de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Sălacea şi avizul favorabil al
Comisiei de specialitate.
Având în vedere:
- referatul de specialitate nr. 664/11.02.2021 întocmit de consilier dna Vas Katalina Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Sălacea, județul Bihor,
privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local;
- referat de aprobare a domnului primar - Horváth Béla al Comunei Sălacea, județul Bihor,
privind aprobarea Planului de acțuini și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă
din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru, anul 2021.
În conformitate cu prevederile art. 6. alin 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
Luând în considerare prevederile art. 28 alin. 3 din Normele Metodologice de aplicare a HG
50/2011 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind atribuţia Consiliului local de a aproba
planul de acţiuni sau de lucrări de interes local.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), alin. (4) lit. e, alin. (7) lit.b, respectiv, art. 196 alin.
(1) din O.U.G. 57/2019 - privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Sălacea în unanimitate de voturi pentru,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social
în cursul anului 20201 conform anexei.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează dl. Vida Attila-Jozsef, viceprimar, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art. 3. Prezenta se comunică cu:
- INSTITUŢIA PREFECTULUI –JUDEŢUL BIHOR;
- PRIMARUL COMUNEI SĂLACEA;
- A.J.P.I.S. BIHOR;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Vida Attila - Jozsef

Contrasemnează,
Secretar general UAT,
Tatai Tibor

ROMÂNIA, JUDEŢUL BIHOR
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEA

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de
venit minim garantat pentru anul 2021

Potrivit art. 6 alin 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
„Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării
acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii
pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de
acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.”
Astfel, beneficiarii de venit minim garantat apţi de muncă vor fi nominalizaţi lunar
pentru efectuarea de acţiuni sau lucrări de interes local;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, precum şi prevederile art. 28, alin. 3 din H.G. nr. 50/2011, privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001,
privind venitul minim garantat, modificată şi completată de H.G. nr. 559/2017;
PROPUN
Consiliului local Sălacea
- aprobarea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să stabilească Planul de
acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru
beneficiarii de ajutor social din Comuna Sălacea, județul Bihor pentru anul 2021,
conform anexei, parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

PRIMAR,
Horvath Bela

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna ianuarie 2021 -

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Curăţenie în parcurile din Comuna Sălacea;
- Măturat zăpadă trotuar domeniul public al Comunei Sălacea;
- Colectarea deşeurilor de pe străzile comunei;
- Curăţenie interior cămin cultural Sălacea.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna februarie 2021 -

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Curăţenie în curtea primăriei;
- Măturat zăpadă trotuar domeniul public Sălacea;
- Curăţenie în parcurile din satul Sălacea;
- Curăţenie interior cămin cultural Sălacea.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna martie 2021 -

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Colectarea deşeurilor de pe străzile comunale;
- Lucrări de întreţinere a Comunei Sălacea: curăţarea şanţurilor de scurgere a apei
rezultată din ploi, îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, întreţinerea
acostamentelor);
- Curăţenie în parcul din Comuna Sălacea;
- Curăţenie interior cămin cultural Otomani;
- Îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, întreţinerea acostamentelor.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna aprilie 2021 -

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Curăţenie în curtea primăriei;
- Curăţenie domeniul public Sălacea;
- Lucrări de întreţinere a parcurilor şi a spaţiilor verzi din cadrul comunei;
- Colectarea deşeurilor de pe străzile comunle;
- Curăţenie interior cămin cultural Sălacea.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna mai 2021 -

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Colectarea deşeurilor domeniul public Comuna Sălacea
- Lucrări de întreţinere a zonei centrale a satului Sălacea șo Otomani (şcoala, grădiniţa):
curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultată din ploi, îndepărtarea resturilor
vegetale, a gunoaielor, întreţinerea acostamentelor);
- Curăţenie în parcul din localitățile Sălacea- Otomani.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna iunie 2021 -

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Lucrări de întreţinere a satelor Sălcea- Otomani: curăţarea şanţurilor de scurgere a apei
rezultată din ploi, îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, întreţinerea
acostamentelor);
- Curăţenie interior cămin cultural Sălacea;
- Curăţenie în parcurile din satul Sălacea;
- Colectarea deşeurilor de pe străzile comunale.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna iulie 2021 -

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Colectarea deşeurilor de pe străzile localității Sălacea;
- Curăţenie în piața agroalimentară satul Sălacea;
- Curăţenie domeniul public - Comuna Sălacea;
- Curăţenie în parcurile din satul Sălacea.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna august 2021-

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Curăţenie interior cămin cultural Otomani;
- Curăţenie în parcul din satul Otomni;
- Colectarea deşeurilor de pe drumul județean;
- Întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi din cadrul comunei;
- Colectarea gunoiului de pe terenul de sport curtea școli.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna septembrie 2021 -

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Curăţenie în curtea primăriei;
- Întreţinerea şanţurilor comunale Sălacea;
- Întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi din cadrul comunei.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna octombrie 2021 -

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Colectarea deşeurilor de pe drumul judeţean;
- Curăţarea străzilor comunale;
- Curăţenie teren sport localitatea Sălacea;
- Curăţenie interior cămin cultural Sălacea.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna noiembrie 2021 -

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:

- Colectarea deşeurilor de pe străzile satului Otomani;
- Curăţenie interior cămin cultural Otomani;
- Colectarea deşeurilor de pe platforma pieței comunale Sălacea.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

ROMÂNIA, JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SĂLACEA

PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
- luna decembrie 2021-

În această perioadă se vor executa următoarele lucrări de:
- Colectarea deşeurilor de pe străzile satului Otomani;
- Întreţinerea staţiilor de autobuz din comuna Sălacea;
- Curăţenie interior cămin cultural Sălacea;
- Măturat zăpadă trotuar domeniul public Sălacea.

PRIMAR ,
Horváth Béla

ÎNTOCMIT,
Vas Katalina

