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JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI

HOT ĂRÂREA Nr. 108
Privitoare la : "Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul
2016, ce vor fi executate de către beneficiarii de venit minim garantat conform
Legii 416/2001, cu modificările si completările ulterioare"

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi
17.12.2015, la care participă un nr. de 13 consilieri din totalul de 15 din câţi
este constituit,

Vazand ca prin H.C.L nr.74/24.09.2015, domnul consilier Atanasescu
Constantin a fost ales presedinte de sedinta,

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de dI. Schell Robert-
primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate
,precum şi raportul de specialitate nr.7905/09.11.2015 din întocmit de
compartimentul Autoritate Tutelară, Asistenţă Socială şi Asistenţă Medicală prin
care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul
2016, ce vor fi executate de către beneficiarii de venit minim garantat conform
Legii 416/2001, modificată si completată,

Văzând raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de
secretarul oraşului Brezoi, dat în considerarea situaţiei de fapt relevate de
raportul de specialitate mai sus menţionat

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, modificată şi completată, HG nr. 5012011 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică;

În temeiul art. 36 alin. (9) şi art.45 din Legea nr.215/200 1 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare cu un număr de voturi 13 "pentru"
Adoptă următoarea :



HOTĂRÂRE:

Art.l :Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2016,
ce vor fi executate de către beneficiarii de venit minim garantat conform Legii
416/2001, modificată si completată, prevazut în Anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2:Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 :Prezenta hotărâre se va comunica se va afisa la sediul Primariei
Brezoi, precum si pe pagina de web www.primariabrezoi.ro si se va comunica
astfel:

- Institutiei Prefectului;
- Primarului orasului Brezoi;

Brezoi, la 17 decembrie, 2015

Contrasemnat pentru legalitate
SECRETAR,

san~~

http://www.primariabrezoi.ro


Anexa la HCLnr.108/2015

Plan de acţiuni sau lucrări de interes local
ce vor fi executate de către beneficiarii Legii 416/2001 cu
modificările şi completările ulterioare În anul 2016

Pentru anul 2016 se preconizează ca numărul persoanelor apte de
muncă ce beneficiază de prevederile Legii 416/2001 şi care vor sprijini
executarea anumitor lucrări sau acţiuni de interes local să fie circa de 20
persoane/lună cu o medie de 820 ore/lună.Orele de lucru vor fi repartizate În
raport de acţiunile sau lucrările executate şi menţionate mai jos:

l}Pentru acţiuni sau lucrări de interes local sezoniere circa 5500
ore,repartizate pentru următoarele activităţi.

-acţiuni de participare alături de SVSUşi ISU la stingerea obiectivelor şi
gospodări cetăţeneşti dacă este cazul Înlăturarea efectelor cauzate de dezastre
naturale cum ar fi alunecări de teren inundaţii În urma unor precipitaţii
abundente sprijin la curăţirea gospodăriilor cetăţeneşti de aluviuni,asanarea
apei provenită din precipitaţii şi posibile evacuări.

-sprijin la acţiuni de deszepezire a străzilor,trotuarelor,arterelor de
circulaţie căilor de acces şi drumuri săteşti din localitatile Păscoaia,Valea lui
Stan,Golotreni,Văratica,Drăgăneşti şi Călineşti,Împrăştierea cu material
antiderapant În caz de polei.

-sprijin la acţiuni de curăţire a şanţurilor şi rigolelor,capetelor de poduri şi
podeţe din oraş de vegetaţie uscată,aluviuni,nisip rămase În urma
precipitaţii lor.

-sprijin la acţiunea de curăţirea pomilor,arborilor şi arbuştilor de ramuri
uscate,toaletizarea lor,a gardului viu din oraş,văruirea lor a bordurilor ce
delimitează trotuarele şi spaţiile verzi,reparaţii la gardurile ce delimitează
parcurlle.a băncilor şi aparatelor de joacă pentru copii.

-spnjm la acţiuni de plantare a spaţiilor şi zonelor verzi cu
arbuşti,flori,sămănţă de gazon,Întreţinerea şi curăţirea lor zilnic. Participarea la
Înfrumuseţarea şi curăţirea În oraş.măturat străzi şi trotuare,piaţa
agroalimentară,domeniul public,spaţiile dintre blocuri,colectarea gunoaielor
menajere din cosurile stradale şi parcuri,ridicarea gunoiului menajer de la
ghiene,Încărcarea lor manual În autobasculantă şi transport la staţia de gunoi.

-participarea cu persoane la lucrări de reparaţii a spaţiilor şcolare de la
Liceul Brezoi,Sc.generală nr.1 Brezoi şi Grădiniţa nr.1,reparaţii la gardurile ce
Împrejmuiesc aceste locaţii şi parcurile din oraş.



-sprijin la acţiunea de aprovizionare cu lemne de foc pentru sezonul rece
2015-2016 la sediul Primăriei,Liceul Brezoi,Spitalul orăşenesc ,Grădiniţa
nr.l,Sala de Sport,Sc.gen.nr.l ;Bibliotecă şi Sc.gen. din Valea lui Stan constînd în
a reteza circa 1000 mi lemne foc,crăpate,cărate În magazi si adăposturi.

-participarea la lucrări de reabilitare a drumurilor sătesti,decolmatarea
sanţurilor manual În satele Valea lui Stan,Păscoaia,Călineşti şi strada vasllatu.

-sprijin la Împodobirea oraşului cu beculete,ghirlande a pomului de iarnă
pentru Întîmpinarea sărbătorilor de iarnă şi Anul Nou 2016-2017.

2)Sprijin cu persoane apte de muncă la igenizarea oraşului zilnic constînd În
a mătura străzi şi trotuare,toaletizarea gardului viu,a arborilor şi arbuştilor,tuns
gazonul din spaţiile verzi,parcuri şi zonele dintre blocuri cosit iarbă şi buruienile
de orice fel,crescute În anumite zone ale oraşului,menţinerea În permanenţă a
curăţeniei la Monumentul Eroilor din oraş şi a Cimitirului Eroilor din satul

Călineşti.circa 1850 ore.
3) Sprijin la igenizarea Văii Lotrului începînd cu satul Păscoaia pînă la

vărsarea rîului Lotru în rîul Olt,a Văii Satului,pîraiele Oăneasa şi
Sindrila,izlazurilor circa 8 ha.şi a şanţurilor de-a lungul ON7A pe traseul
Păscoaia-Brezoi,de gunoie nemenajere şi menajere,circa 2500 ore.

4.)Alte lucrări sau acţiuni de intere local ce apar pe moment,reactualizîndu-
se planul de lucrări sau acţiuni În cursul anului prin Hotărărea Consiliului Local

Brezoi.

Brezoi, la 17 decembrie, 2015

Contrasemnat pentru legalitate
SECRETAR,

sandul~


