
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI TOMESTI

HOTARAREA    Nr.  10 /2020 
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES

LOCAL PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIILE
BENEFICIARE DE VENITUL MINIM GARANTAT PENTRU ANUL 2020

          Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara:
            Tinand cont de proiectul de hotarare nr. 6/06.01.2020 initiat de primarul comunei Tomesti cu privire
la aprobarea  Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile
beneficiare de venitul minim garantat pentru  anul 2020 ; 
            Analizand propunerile cuprinse in referatul de aprobare a primarului comunei Tomesti cu privire la 
aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile 
beneficiare de venitul minim garantat pentru  anul 2020 ;           
            In urma analizarii Raportuluii compartimentului de asistenta sociala nr. 4/6 din 06.01.2020 din 
cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei  de specialitate pentru programe 
de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, 
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/28 din 29.01.2020, al avizului
favorabil al  comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei 
publice, a drepturilor cetatenilor nr.  5/29 din 29.01.2020 ,  precum si avizul favorabil al comisiei  de 
specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/30 
din 29.01.2020 ;                  
              In temeiul prevederilor art.6 alin.7 din Legea nr.276/2010 privind modificarea   Legii 
nr.416/2010 privind venitul minim garantat, 
               In baza art.129 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 4 lit. e, alin. 7 lit.b, din OUG nr.57/2019 ;
In temeiul art.139 alin. 1 și 196 alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ , cu 
modificarile si completarile ulterioare ,  precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publica :

H O T A R A S T E :

            Art.1. Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de
munca din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2020, conform  anexei
care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art.2.  Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute
de Legea nr.544/2004 a contenciosului admnistrativ, actualizata.
            Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afisare si se comunica :

- Primarului comunei Tomesti ;
- Institutiei Prefectului judetului Hunedoara.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZA
             Borza Traian                                                        SECRETAR GENERAL,

                               Giurgiu Sanda 
 Tomesti , 30.01.2020 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de: 9
voturi „pentru”   ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.



Comuna TOMESTI                                                                         Anexa 
                                                                            La Hotararea  Consiliului Local 10/2020

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
Pentru persoanele  apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social aferente

anului 2020

            Persoanele apte de munca , beneficiare de ajutor social acordat in baza prevederilor 
Legii nr.276/2010 , privind venitul minim garantat, in anul 2020  vor efectua actiuni si 
lucrari de interes local pe raza comunei Tomesti , dupa cum urmeaza :

1 . Lucrari de curatenie stradala :  maturat, transportat gunoi, golire containere ; 
2. Lucrari de toaletare a copacilor aferenti drumurilor comunale si vicinale , adunat uscaturi ,
curatat rigole si santuri,  desfundat canale ; 
3. Lucrari de igienizare a malurilor paraurilor si raurilor din satele comunei ;
4. Taiat si aranjat lemne pentru incalzire la sediul Primariei si Scolii primare din comuna .
5. Lucrari de curatenie in fiecare cladire a scolilor primare in care nu mai este activitate  .
6. Pe perioada sezonului rece lucrari de deszapezire ;

            Pentru efectuarea numarului de ore persoanele apte de munca , beneficiare de ajutor 
social ,sunt repartizate la lucrarile de interes local ce se vor desfasura cu respectarea 
normelor de securitate si igiena muncii , fara a depasi regimul normal de lucru – responsabil 
viceprimar Tamas Octavian Tiberiu  .
            Mentionam ca pentru a beneficia de dreptul de ajutor social aferent anului 2020, 
persoanele beneficiare de venitul minim garantat au obligatia de a efectua in cursul anului 
2020 , numarul de zile de munca stabilit in prezentul plan de actiuni si de lucrari de interes 
local conform formulei stabilite de lege .
             In cazul in care persoanele nu vor efectua aceste zile de munca se va proceda la 
suspendarea dreptului la ajutor social , sau dupa caz la incetare .
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             Borza Traian                                                        SECRETAR GENERAL,

                               Giurgiu Sanda 
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