
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAJL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 

pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, 
pentru anul 2021 

Având în vedere referatul de aprobare nr.711/18.01.2021, formulat de 
Primarul oraşului Breaza, domnul Novac Bogdan-Cristian; 

Ţinând seama de 
- raportul de specialitate nr.712/18.01.2021, întocmit de dl. Necula Marian, Şef

SVSU; 
- avizul Comisiei de învăţământ sănătate, cultur� protecţie socială, protecţie

copii, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
- avizul nr.713/18.01.2021, al secretarului general al oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile:

art.6, alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art.129 alin.(14) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit."a" şi art.139, alin. (1) din Codul

administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; 

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 2021, 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 comunicat� 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 . 

.. "" ·�� .•tt�::� 
Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, 
Ardelean Cristian 

Breaza, 28 ianuarie 2021 
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Contrasemnează, 
Secretar general oraş, 

Goran Maria Cătălina 





c) Lucrări de decolmatare vâlcel Şipot, pct. subtraversare Str. 23 August;d)Lucrări de decolmatare vâlcel cartier Gura Beliei, pct. Bănescu , 30 Decembrie;e )Lucrări de decolmatare rigole de scurgere a apelor pluviale pe strazile 23 August,Libertăţii, Republicii şi 30 Decembrie )
IL AcJiuni de reparare şi reabilitare a infrastructurii din oraşul Breaza 

1 ) Sprijină lucrătorii din cadrul Serviciului ADP în vederea amenajării şi pregătirii terenului pentru montat traverse şi amenajare platforme pentru amplasarea containerelor pentru colectarea deşeurilor urbane; 2.) Sprijină lucrătorii din cadrul Serviciului ADP la lucrările de consolidare maluri şi drumuri prin montarea de gabioane şi alte întăriri de maluri în zonele supuse eroziunii solului; 
IIL Alte lucrări : întreţinere spaJii verzi, deszăpezirea trotuarelor, aleilor şi 
parcărilor 

1. Întreţinerea spaţiilor verzi şi deszăpezirea căilor de acces din cadrulunităţilor de învăţământ;2. Întreţinerea spaţiilor verzi şi deszăpezirea căilor de acces în cadrulSpitalului de Boli Pulmonare Breaza;3. Întreţinerea spaţiilor verzi şi deszăpezirea căilor de acces la ClubulSportiv "Tricolorul" Breaza4. Igienizare scări Nistoreşti.
IV. Alte activităţi de gospodărire în cadrul instituţiilor publice din subordinea
Consiliului Local Breazacurăţat de crengi, frunze, reparat garduri, tăiat lemne, tuns iarbă şi alte activităţi necesare pentru buna desfăşurare în limita şi conform prevederilor legale. 
Preşedinte de şedinţă, Consilier local, 
Ardelean Cristian 

Contrasemnează, Secretar general oraş, 
Goran Maria Cătălina 

Întocmit, 
\.faria:r�ecula� 

SSU,


