
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR. 4
DIN 26.01.2018

PRIVIND STABILIREA PLANULUI DE ACŢIUNI,  LUCRĂRILOR DE INTERES
LOCAL PENTRU PRESTAREA ACŢIUNILOR SAU LUCRĂRILOR DE INTERES
LOCAL DE CĂTRE PERSOANELE MAJORE APTE DE MUNCĂ DIN FAMILIILE
BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT
ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,

-avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul
comunei Sihlea, privind stabilirea planului de acţiuni, lucrărilor de interes local
pentru prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local de către persoanele majore
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social;
-avînd în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre
privind stabilirea planului de acţiuni, lucrărilor de interes local pentru prestarea
acţiunilor sau lucrărilor de interes local de către persoanele majore apte de muncă
din familiile beneficiare de ajutor social;
-avînd în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea,
judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre privind stabilirea planului de acţiuni,
lucrărilor de interes local pentru prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local
de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social;
- în baza art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat,  cu
modificările şi completările ulterioare;
-în temeiul art. 28, alin. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 50 / 2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001
privind venitul minim garantat,  cu modificările şi completările ulterioare;
-în baza art. 36, alin. 2, lit. “ d “ , alin. 6, lit. “ a “ , pct. 2, art. 45, alin. 1, art. 115,
alin. 1, lit. “ b “  din Legea nr. 215 / 2001  privind administraţia publică locală,
modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social,
prestează următoarele acţiuni sau lucrări de interes local :

(1) Păstrarea curăţeniei pe drumurile publice, în zonele publice aparţinînd
domeniului public şi privat al comunei Sihlea;



(2) Executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii la drumuri , şanţuri , podeţe, alte
bunuri aparţinînd domeniului public şi privat al comunei Sihlea;

(3) Întreţinerea terenurilor de sport, a terenurilor aferente unităţilor de învăţămînt;
(4) Prestarea de lucrări  în spaţiile proprietatea  Bisericii Ortodoxe Române la

solicitarea preoţilor;
(5) Prestarea de lucrări de întreţinere a bunurilor, păstrarea curăţeniei în spaţiul

unităţilor de învăţămînt la solicitarea directorilor coordonatori;
(6) Executarea de lucrări de prevenire în zone cu potenţial de risc în situaţie de

inundaţie;
(7) Activităţi gospodareşti desfăşurate în sprijinul persoanelor cu handicap grav;
(8) Asigurarea curăţeniei în zona pîrîului Slimnic şi Coţatcu;
(9) Întreţinerea spaţiului verde, toaletarea arborilor din zona drumurilor comunale;
(10) Deszăpezirea căilor de acces către instituţii publice;
(11) Prestarea de lucrări de întreţinere a sediului Primăriei comunei Sihlea;
(12) Executarea de lucrări de curăţenie şi întreţinere la instituţiile de cultură;

ART. 2 Persoana împuternicită de primarul comunei Sihlea supraveghează, asigură
instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii beneficiarilor de ajutor
social, ce prestează activităţi lucrative.

ART. 3 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea,
compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Sihlea, Agenţiei de Prestaţii Sociale Vrancea, Instituţiei Prefectului judeţului
Vrancea  şi aduse la cunoştinţă publică de secretarul comunei Sihlea, judeţul Vrancea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

ABDULAC NICOLAE                                                   MODREANU RADU


