
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local

pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social,
pentru anul 2011

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.1590/07.02.2011   formulată  de  Primarul 
oraşului Breaza, domnul Nicolae Ferăstrăeru;

Ţinând seama de :
- raportul de specialitate nr.1591/07.02.2011  întocmit de Fulga Laura, consilier 

în cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială;
- raportul Comisiei de învăţământ sanatate, cultura, protectie sociala, protectie copii, 

tineret si sport din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
- avizul nr.1592/07.02.2011, al secretarului oraşului Breaza;
În  conformitate  cu  dispoziţiile  art  6.  alin.(7)  din  Legea  nr.  416/20012001  privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(9) si art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) lit.”c” 

din  Legea  nr.215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  modificată  şi 
completată;  

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre :

Art.1. (1) Aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor 
de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pentru anul 
2011, întocmit de Primarul oraşului Breaza, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

(2) Planul de acţiuni şi lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul 
anului şi prezentat spre aprobare Consiliului Local.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală, Prefecturii Prahova, Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Prahova, Serviciului 
financiar-contabil  şi  Compartimentului  de Asistenţă  Socială  din cadrul  Primăriei  oraşului 
Breaza.
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România ANEXA la
Judeţul Prahova HCL nr.11/10.02.2011
Primăria oraş Breaza

Plan de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor 

social pentru anul 2011

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, vor efectua în anul 2011 lucrări şi 
acţiuni de interes local pe raza localităţii Breaza, după cum urmeaza:

I Acţiuni pentru asigurarea protecţiei mediului pe raza localităţii:
1.Lucrări de ecologizare a zonelor afectate de depozitări deşeuri  menajere, necontrolate şi a zonelor 

inaccesibile operatorului de salubrizare.
2.Lucrări de întreţinere spaţii verzi (cosit, greblat, măturat, strâns frunza, săpat, plantat puieţi).
3.Lucrări de salubrizare a zonei de desfăşurare a Târgului de toamnă.
4.Lucrări  de decolmatare  şi  întreţinere torenţi  şi  cursuri  de apa,  săpat  şanţuri  în  vederea curgerii 

fluente a apelor pluviale pe drumurile publice.

II Acţiuni de reparare şi reabilitate a infrastructurii din oraşul Breaza:
1.Lucrări în vederea amenajării şi pregătirii terenului pentru montat traverse şi piatră cubică, după 

caz.
2. Lucrări de consolidare maluri şi drumuri prin montarea de gabioane şi alte întăriri de maluri în 

zonele supuse eroziunii solului.

III Actiuni specifice deszapezirii:
1.Împrăştiere material antiderapant pe domeniul public al oraşului.
2.Lucrări de îndepărtare a zapezii şi gheţii pe domeniul public al oraşului.

IV Acţiuni privind întreţinerea clădirilor din domeniul public al oraşului şi terenul aferent 
acestora:

1. Lucrări de curăţenie în interiorul clădirilor (măturat, spălat geamuri, etc)
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