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NR.7/2020 

Privind stabilirea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă 

beneficiare de ajutor social în baza Legii 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 

2020 

 

 

       Consiliul local al oraşului Teiuş,întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2020,şedinţă publică. 

       Luând în dezbatere : 

      -proiectul de hotărâre privind stabilirea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de 

muncă beneficiare de ajutor social în baza Legii 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 

2020 

      -referatul de aprobare nr.954/21.01.2020  la Proiectul de hotărâre privind stabilirea Planului de acţiuni sau 

lucrări de interes local pe anul 2020 

       -raportul nr.956/21.01.2020 al compartimentului ajutor social din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orașului Teiuș 

       -avizele nr.1243/29.01.2020,1244/29.01.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul 

Consiliului local oraș Teiuș 

            Având în vedere: 

            -prevederile art.6,alin.2 și 7 din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare  și art. 28 

alin.(2) lit. a  si art.28,alin.3 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările și completările ulterioare 

        În temeiul art.129 alin.2,lit.d,art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

                                                                H O T Ă R E Ş T E 

 

            Art.1.Se stabileşte Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare 

de ajutor social pe anul 2020 după cum urmează :      

           În lunile ianuarie şi februarie 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi :    

           -lucrări de curaţenie în mai multe puncte ale oraşului(zona târgului de animale, pieţei de alimente ,zona gării 

,străzile principale precum şi străzi de la periferia oraşului) 

          -lucrări de dezăpezire ,înlăturarea zăpezii ,precum şi împrăştierea de materiale antiderapante pe arterele 

principale  

           În luna martie 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi 

          -lucrari de curăţenie în mai multe puncte ale oraşului(zona târgului de animale,pieţei de alimente,zona 

gării,străzile principale precum şi străzile de la periferia oraşului) 

          -lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi(pregătirea terenului unde vor fi plantate flori) 

          -plantarea de flori în spaţiile amenajate în acest scop 

          -toaletizarea şi văruirea pomilor şi arbuştilor 

          În luna aprilie 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi ; 

          -se vor desfăşura activităţi în special de finalizare a lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi 

          -curăţirea Văii Geoagiului de la intrare până la ieşirea din oraş ,lucrări care constau în îndepărtarea tuturor 

deşeurilor 
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          -menţinerea curăţeniei pe străzile din zona centrală,piaţă agroalimentară prin măturarea zilnică în perimetrul 

stabilit 

         În luna mai 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi: 

         -lucrari de curăţare a rigolelor de scurgere pe principalele străzi ale oraşului,precum şi transportarea 

pământului rezultat 

         -întreţinerea spaţiilor verzi din oraşul Teiuş şi menţinerea permanentă a curăţeniei aferente acestuia 

        -văruirea pomilor ornamentali, stâlpilor şi podeţelor 

         În luna iunie 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi: 

         -se vor amenaja spaţiile destinate plantării florilor(săpat,greblat,tuns iarba) 

         -curăţirea malurilor Văii Geoagiului de resturile vegetale 

         -întreţinerea spaţiilor verzi din zona centrală precum şi a parcului de joacă pt copii 

         -lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale oraşului(zona târgului de animale,pieţei de alimente,zona 

gării,străzile principale precum si strazi de la periferia oraşului) 

        În luna iulie 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi : 

        -curăţirea rigolelor de curgere  a apei şi aplicarea de ierbicide pe vegetaţia care apare pe rigole  

        -menţinerea curăţeniei pe străzile principale ,piaţa agroalimentară prin măturarea zilnică în perimetrul stabilit 

       În luna august 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi : 

        -lucrari de întreţinere a spaţiilor verzi din zonele centrale(cosit,săpat,greblat,udat) 

        -văruirea pomilor precum şi a podeţelor 

        -lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale oraşului(zona târgului de animale,pieţei de alimente,zona 

gării,străzile principale precum şi străzi de la periferia oraşului) 

       În luna septembrie 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi : 

        -se v-a cosii iarba de pe marginea şoselelor de la intrarea şi  până la ieşirea din localitate 

        -lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale oraşului(zona târgului de animale,pieţei de alimente,zona 

gării,străzile principale precum şi străzi de la periferia oraşului) 

       În luna octombrie 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi : 

        -se vor îndepărta toate resturile vegetale de pe spaţiile verzi 

        -lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale oraşului(zona târgului de animale,pieţei de alimente,zona 

gării,străzile principale precum şi străzi de la periferia oraşului) 

       În luna noiembrie 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi : 

        - lucrări de curăţenie în mai multe puncte ale oraşului(zona târgului de animale,pieţei de alimente,zona 

gării,străzile principale precum şi străzi de la periferia oraşului) 

        - lucrări de dezăpezire ,înlăturarea zăpezii ,precum şi împrăştierea de materiale antiderapante pe arterele 

principale (dacă este cazul) 

       În luna decembrie 2020 se vor desfăşura următoarele activităţi : 

        - lucrări de dezăpezire ,înlăturarea zăpezii ,precum şi împăştierea de materiale antiderapante pe arterele 

principale(dacă este cazul) 

        -împodobirea bradului de crăciun şi a străzilor principale cu instalaţii luminoase 

          Art.2.Prezenta hotărâre  poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condițiile și în termenele prevăzute de 

Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificările și completările ulterioare. 

         Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica : 

         -Instituţiei Prefectului judeţul Alba,primarului oraşului Teiuş,Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale 

Alba,compartimentului ajutor social,dosar sedinta,dosar hotarari. 

                                                              Teiuș,29 ianuarie 2020 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier  CERNĂU DORIN                                          secretarul general al orașului 

                                                                                                                      Bara  Maria 
 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-14 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru,0 voturi împotirivă,0 abțineri. 
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