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lo*

nor,rnAnti
privind aprobarca Planului de acfiuni Ei lucrlri de intcres local

pcntru persoanele aptc dc munci din familiilc bencficiare dc ajutor social,
pcntru anul 2013

AvAnd in vedere expunerea de motive nr.830l2l.01.2013, formulatd de Primarul
oragului I3reaza, domnul Costin l{dzvan Bdlbqescu;

JinAnd seama de :

- raportul de specialitate nr.831/21.0i.2013, intocmit de Dobroslav Corina,
consilier in cadrul Compartimentului de Asistcnld Sociald;

- raportul Comisiei de invdpmant sdndtate, culturd, proteclie sociald, proteclie
copii, tineret gi sport din cadrul Consiliului Local al oragului Breaza;
- avizul m.832121.01.2013, al secretarului oragului Breaza;

in conformitate cu dispoziliile art 6. alin.(l) din Legea nr. 416120012001 privind
venitul minim garantat, cu modifrcirile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(9) si art.115, alin.(1), lit."b" ooroborat cu art.45, alin.(1)
lit."o" din Legea nr.21512001, privind administrafia publicl locald. rcpublicati.
modifi catd Ei completatd:

Consiliul Local al oragului Breaza adoptl prczenta hotirire :

Art.l. (l) Aprob6 Planul dc acliuni gi lucrdri dc interes local penlru repa(izrrca
orelor de munca persoanelor aptc de muncd din famitrile beneficiare dc ajutor social,
pcntru anul 2013, intocmit de Primarul oragului l)reaza, carc constituic Ancxd la
prezenta hotdrAre.

(2) Planul de acliuni qi lucriri de interes local poate fi reactualizat pc
parcursul anului gi prezentat spre aprobare Consiliului Local.

Art.2. Prezenta hotirAre va fi comunicat[, prin grija Serviciului Administlalic
Publicd Local6, Prefecturii Prahova, AgenJiei Judelene pentru Prestatii Socialc Prahova.
Serviciului liinanciar-Contabil qi Cornpartimentului de Asistenld Sociald din cadrul
Primdriei oraqului Breaza.
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PLAN DE ACTIUNI $I LUCRARI DE
Pentru repartizarea orelor de munci persoanelor

beneficiare de ajutor social pentru an

Persoanele apte de muncd din familiile beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii
nr. 41612001privind venitul minim garantat, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, vor
efectua in anul 2DT3 lucrdri 9i acliuni de interes local pe raza localitAlii Breaza, dupi cum
urmeazd:

I. Acliuni pentru asigurarea protecliei mediului pe raza localittrfii:

- lucrdri de ecologizare versanti ;

- lucrdri de ecologizare vAlcele gi torenti;
- lucrdri de intrelinere gi ecologizare parcuri;
- lucrdri de ecologizare a diferitelor zone afectate de depozitiri necontrolate de

degeuri urbane;
- decolmatiri canalizdripluviale;
- lucrdri de igienizare gan{uri gi rigole stradale;
- lucrdri de ecologizare gi igienizare strizi gi stalii auto.

II: Actiuni de reparare gi reabilitare a infrastructuiii din oragul Breaza:

- Lucrdri in vederea amenajirii ti pregdtirii terenului pentru montat traverse $i
amenajare platforme pentru amplasarea containerelor pentru colectarea
degeurilor wbane;

- Lucrdri de consolidare maluri gi drumuri prin montarea de gabioane gi alte
intdriri de maluri in zonele supuse eroziunii solului;

III . Activitnf comune cu serviciul de gospodirire al primiriei:

- Lucrlri de deszipezire trotuarelor, strizilor, parcdrilor qi staliilor auto.
- Lucrdri de reparatii strizi prin balastare;
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