COMUNA BOGDAND, JUDEȚUL SATU MARE
BOGDAND, NR.310/A, TEL/FAX:0261-828201, e-mail:bocotar@yahoo.com

ROMÂNIA
Judeţul SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BOGDAND
HOTĂRÂREA Nr.11/2019
privind aprobarea Planului anual de acţiune şi lucrări de interes local pe anul
2019 pentru beneficiarii VMG
Consiliul Local al Comunei Bogdand, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară la
data de 28.02.2019;
Analizând expunerea de motive a primarului nr. 372/21.02.2019, precum şi raportul
Compartimentului Asistenţă Socială nr. 77/21.02.2019 prin care se propune aprobarea
planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de catre
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare
Având Avizul comisiei de specialitate nr. 373/21.00.2019 din cadrul Consiliului local al
comunei Bogdand;
Având în vedere prevederile :
- art.6, alin.7, art.8, alin.6 art.28, art. 41, art.47 şi 48 din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, modificată prin Legea nr.276/2010;
-H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
În temeiul art. 36 alin.2, lit.d), alin. (6) lit „a” ,pct.2 şi art. 45, coroborat cu art. 115
alin. (1) lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.-Se aprobă Planul de lucrări care urmează a se efectua de către persoanele
apte de muncă, beneficiare ale venitului minim garantat (VMG) pe anul 2019, cuprins în
Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.- Prezenta hotarâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Bogdand:
- Primarului comunei Bogdand;
- Institutiei Prefectului Judeţului Satu Mare;
- Publicului prin afişare.

Adoptată în şedinţa ordinară din 28.02.2019 .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
SZILAGYI ANTAL-ATTILA
-consilier local-

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI,
Cu atribuții delegate
Temian Simona

L.S.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 din Legea
nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10;
Nr.total consilieri absenţi: 1 ;
Voturi pentru: 10;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.
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Anexa la H.C.L. nr.11/2018

PLAN DE ACŢIUNE
pe anul 2019 pentru beneficiarii prevederilor Legii 416/2001
1. Lucrări de dezăpezire a incintelor(căilor de acces pietonal şi auto) instituţiilor publice.
2. Preparat şi administrat manual materiale antiderapante pe drumurile comunale şi
străzi interioare.
3. Crăpatul, manipularea şi depozitarea masei lemnoase, necesare încălzirii instituţiilor
publice.
4. Decolmatarea rigolelor de conducere a apelor pluviale, degajarea secţiunilor podurilor
şi podeţelor în diferite locaţii.
5. Defrişarea spinilor şi tufelor (de porumbrele, mure,măciese şi de altă natură) în
diferite locaţii(aliniamentul drumurilor comunale şi judeţene, pajişti permanente,
aliniamentul canalelor de descărcare a apelor pluviale etc.).
6. Intreţinerea spaţiilor verzi(plivit straturi de flori, cosit, adunat şi transportat masă
verde şi deşeuri menajere), toaletizarea aliniamentelor drumurilor comunale şi
judeţene de pe raza comunei.
7. Exploatarea, manipularea masei lemnoase necesare încălzirii instituţiilor de
învăţământ şi ale altor instituţii publice.
8. Culesul şi manipularea fructelor de sezon.
9. Colectarea manuală și manipularea deșeurilor menajere amestecate
10. Executat săpături în spaţii limitate în vederea executării intervenţiilor accidentale la
sistemele de alimentare cu apă, în diferite locaţii.
11. Colectarea periodică a deşeurilor menajere dispersate de-a lungul drumurilor
judeţene şi comunale , aruncate cu ocazia deplasărilor la târgurile de animale şi
diferite manifestări culturale.
12. Alte lucrări de interes public care va interveni pe parcursul anului.
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