JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BORLEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul
2017
Consiliul local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ;
Luând act de nota de fundamentare a primarului comunei
Borleşti şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Borleşti;
Având în vedere prevederile art. 6 alin(7) din Legea 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul
2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BĂBUȘ VASILE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR STAICU CRISTINA
Nr.3/27.01.2017
Adoptată cu un număr de 15 voturi P

ANEXA LA HCL NR. 3/27.01.2017
Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2017
ANUL 2017
1.Persoanele apte de muncă, beneficiare a ajutorului social, vor
efectua lunar un număr de ore de muncă în folosul comunităţii,conform
calculului:
170 x cuantum ajutor social /salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată
2.Pentru organizarea corespunzătoare a activităţii în folosul
comunităţii, persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, vor
efectua numărul de ore de muncă în zile lucrătoare, în mod consecutiv
3.Întreruperea executării muncii în folosul comunităţii, precum şi
neefectuarea în întregime a orelor de muncă, atrage după sine suspendarea
ajutorului social
4.Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, vor presta
orele de muncă în folosul comunităţii în următoarele unităţi:
* Primărie
* Unităţi de învăţământ şi cultură
* Unităţi sanitare
5.Principalele lucrări sau acţiuni pe care le vor efectua persoanele apte
de muncă beneficiare ale ajutorului social sunt:
* Îngrijit persoane la domiciliu
* Dezăpeziri şi curăţat căi de acces
* Împrăştiat material antiderapant
* Igienizare alei pietonale şi căi de acces la instituţii
* Igienizare Cămine Culturale şi Bibliotecă
* Salubrizare unităţi de învăţământ
* Igienizare spaţii medicale
* Văruit podeţe şi pomi pe DJ 125 tronson comuna Borleşti
* Decolmatare şanţuri
*Curăţat islaz communal
*Tăiat lemne
*Ecologizare pârâuri şi lunci de pe raza comunei

*Îngrijire şi întreţinere spaţii verzi (Parc Mastacăn, Parc
Ruseni, Spaţii verzi Primărie şi Cămin Cultural)
6.Conducătorii unităţilor menţionate la pct.4 sunt obligaţi să asigure
persoanelor apte de muncă, beneficiari de ajutor social, condiţii de muncă
egale cu ale persoanelor încadrate legal cu respectarea normei de muncă, a
normelor de protecţia muncii şi igiena muncii.
7.Îndeplinirea normei de muncă este confirmată zilnic de :
*
Viceprimar
pentru
activităţile
legate
de
salubritate,drumuri,păşune
* Administratorul unităţilor de învăţământ sau de director
* Medici – pentru unităţile sanitare
Verificarea îndeplinirii normei de muncă se face de către persoanele
mai sus menţionate
8.Neprezentarea la locul de muncă, părăsirea locului de muncă,
neefectuarea normei de muncă şi consumul de alcool pe durata programului
se comunică primarului.
9.La încheierea perioadei de muncă persoanele împuternicite cu
evidenţa activităţii prestate vor comunica situaţia efectuării normei,
primarului.
10.Pentru prestarea orelor de muncă în folosul comunităţii,
conducătorii se obligă să pună la dispoziţia persoanelor apte de muncă,
beneficiare de ajutor social, unelte şi alte materiale necesare procesului de
muncă.
11.Serviciul salubritate – cărăuşii – vor transporta gunoiul rezultat în
urma procesului de muncă.
12.Distrugerea sau înstrăinarea materialelor primite pentru
efectuarea muncii în folosul comunităţii de către persoanele apte de
muncă, se vor recupera de la persoanele vinovate.

PRIMAR,
PUICĂ VASILE

