ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă efectuate de persoanele care beneficiază de ajutor social în anul 2017

Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere:
Referatul nr.193 din 19.01.2016 întocmit de Compartimentul asistenţă socială, precum şi
anunţul nr.5.491 din 29.11.2016 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre ;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
Ţinând seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
In conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat ,cu modificările si completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.36 alin.(l) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.l-Se aprobă Planul de acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă efectuate de persoanele care beneficiază de ajutor social în anul 2017,conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Carpinis şi Compartimentul asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Carpinis.
Art.3-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu si ,totodată,se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Agenţiei Judeţene pentru Prestatii Sociale Timiş;
-Primarului Comunei Carpinis;
-Compartimentului asistenta sociala.
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ANEXA
la Hotărârea nr.6 din 31.01.2017
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IANUARIE 2017
-curatat zapada institutii publice
-intretinerea canalelor
FEBRUARIE 2017
-curatenia centrului comunal si a satului Iecea Mica;
-curatenia drumurilor publice de resturi vegetale;
-colectarea gunoaielor de pe străzile principale,parcuri,scoli si piaţa;
MARTIE 2017
-intretinerea spatiilor verzi;
-dezgropat trandafiri,taierea trandafirilor si curatarea copacilor;
-curatarea drumurilor de resturi vegetale;
APRILIE 2017
-colectarea gunoaielor de pe străzile secundare si piaţa;
-văruitul copacilor pe străzile principale si a podeţelor institutiilor;
MAI 2017
-intretinerea spatiilor verzi(sapat trandafiri);
-curatarea canalelor de pe marginea drumului principal;
-colectarea gunoaielor de pe străzile principale,scoli,piaţa;
IUNIE 2017
-amenajarea bălţilor comunale(plantare de pomi)
-curăţenie la Căminele culturale din Carpinis si Iecea Mica;
IULIE 2017
-intretinerea spatiilor verzi;
-văruit copacii si podeţele;
-curatat canale;
AUGUST 2017
-colectarea gunoaielor de pe străzile comunale;
-intretinerea curăţeniei la căminele culturale din Carpinis si Iecea Mica;
-intretinerea spatiilor verzi;
SEPTEMBRIE 2017
-curatenia canalelor si podeţelor;
-colectarea gunoaielor pe străzile principale,scoli,piata,cimitire;
-taierea lemnelor pentru scoli,institutii publice
OCTOMBRIE 2017
-curatenia canalelor si podeţelor pe străzile secundare;
-colectarea gunoaielor pe străzile secundare;
-depozitarea lemnelor pentru scoli,institutii publice;
NOIEMBRIE 2017
-curatenia centrului comunal si a satului Iecea Mica;
-curatenia drumurilor publice de resturi vegetale;
-colectarea gunoaielor de pe străzile principale,parcuri,scoli,piaţa si cimitir.
DECEMBRIE 2017
-curatat zapada institutii publice;
-intretinerea canalelor;
-curatenia centrului comunal si curatenia centrului satului Iecea Mica;

