ROMÂNIA
JUDEŢUL DÎMBOVIȚA
COMUNA CREVEDIA
CONSILIUL LOCAL
Tel/Fax: 0245-241840
Web: www.primariacrevedia.ro

HOTĂRÂREA
Nr. 84 din 21 decembrie 2017

privind aprobarea Planului de lucrari si activitati de interes local pentru repartizarea orelor
de munca persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii
nr. 416/2001, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru anul 2018
Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară
din data de 21.12.2017,
Având în vedere:

• Expunerea de motive a primarului
comunei Crevedia, județul Dâmbovița,
nr.13892/19.12.2017;
• Raportul de de specialitate nr. 13893/19.12.2017 întocmit de domnul viceprimar Jeloaica
Ionuț și responsabilul cu activități specifice în baza Legii 416/2001 modificată, domnul
Grigore Nicolae;
• Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Crevedia;
• Prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare;
• Dispoziţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă Planul de lucrări și activități de interes local pe anul
2018, privind repartizarea orelor de muncă persoanelor apte, beneficiare de
ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu completarile si modificările
ulterioare, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Primarul comunei Crevedia prin persoana desemnată (domnul
Grigore Niculae), repartizează persoanele ce au obligația efectuării acțiunilor
sau lucrărilor de interes local, întocmește planul lunar, urmărește activitatea,
întocmește situațiile privind realizarea lunară a acțiunilor, pontajul lunar,
efectuează instructajul privind normele de tehnică a securității muncii.
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Crevedia, în termenul prevăzut de lege,
Prefectului judeţului
Dâmbovița, Primarului comunei Crevedia care duce la îndeplinire prezenta
hotărâre şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea/ afișare la sediul
Primăriei Crevedia precum şi pe pagina de internet www. primariacrevedia.ro.
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Anexa la Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 84 din 21.12.2017

Plan de lucrari si activitati de interes local
pentru repartizarea orelor de munca persoanelor apte de munca
beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001,
cu completarile si modificarile ulterioare, pentru anul 2018
LUNA IANUARIE
1. Deszapezire cai de comunicatii interioare( scoli,gradinite,primarie,camin cultural)
si trotuare de-a lungul DN 1A;
2. Igienizare spatii publice( strangerea gunoaielor de-a lungul DN 1A si DC 154 si DC
158;
3. Interventie evacuare ape pluviale;
4. Taiat si spart lemne pentru Gradinita Cocani.
LUNA FEBRUARIE
1. Deszapezire cai de comunicatie interioare si trotuare;
2. Igienizare spatii publice;
3. Interventie evacuare ape pluviale;
LUNA MARTIE
1. Decolmatare rigole de scurgere a apelor pluviale;
2. Igienizare spatii publice si cai de comunicatii;
3. Intretinerea bazei sportive- stadion Crevedia(curatenie in jurul stadionului si in tribune
dupa fiecare meci;
LUNA APRILIE
1. Decolmatare canale de scurgre a apelor pluviale;
2. Intretinere spatii verzi- domeniu public(varuit copacii din curtile scolilor si gradinitelor si stalpii de energie electrica de pe sos.Bucuresti-Targoviste);
3. Intretinerea bazei sportive- stadion Crevedia;
4. Igienizare cai de comunicatii.
LUNA MAI
1. Igienizare cai de comunicatie-spatii publice;
2. Intretinere spatii verzi;
3. Intretinerea bazei sportive-stadion Crevedia;
4. Taiat iarba de pe rigole si canale de scurgere ape pluviale;
LUNA IUNIE
1. Igienizare cai de comunicatii-spatii publice;
2. Intretinere spatii verzi;
3. Taiat iarba de pe rigole si canale de scurgere ape pluviale;
4. Intretinere baza sportiva- stadion Crevedia;
LUNA IULIE
1. Igienizare cai de comunicatii- spatii publice;
2. Intretinere spatii verzi
3. Taiat iarba de pe rigole si canale de surgere ape pluviale;
4. Vopsit gardurile de la scoli si gradinite;
LUNA AUGUST
1. Igienizare cai de comunicatii- spatii publice;
2. Intretinere spatii verzi;
3. Igienizarea curtilor si a salilor de clasa de la scolile si gradinitele din localitate;
4. Intetinere baza sportiva- stadion Crevedia;
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LUNA SEPTEMBRIE
1. Igienizare cai de comunicatii- spatii publice;
2. Taiat iarba si arbustii de pe rigolele si canalele de scurgere ale apelor pluviale;
3. Intretinere baza sportiva – stadion Crevedia;
LUNA OCTOMBRIE
1. Igienizare cai de comunicatii- spatii publice;
2. Intretinere baza sportiva-stadion Crevedia;
3. Intretinerea rigole si canale de scurgere ape pluviale;
4. Cosit vegetatie uscata si taiat arboret de-a lungul drumurilor comunale;
LUNA NOIEMBRIE
1. Igienizare cai de comunicatii si spatii verzi;
2. Intretinere baza sportiva- stadion Crevedia;
3. Intretinerea rigole si canale de scurgere ape pluviale
LUNA DECEMBRIE
1. Igienizare cai de comunicatii si spatii verzi;
2. Deszapezire cai de comunicatii interioare (scoli, gradinite,camin cultural- in caz de
necesitate);
3. Curatenie rigole si canale de scurgere ape pluviale.
...///...
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