ROMANIA
JUDETUL TIMI$
COMUNA CARPTNI$
CONSILIUL LOCAL

HorAnAne
privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea
orelor de munca pentru persoanele care benefi ciaza de ajutor social

Consiliul Local al Comunei Cdrpiniq;

Avdnd in vedere referatul nr.38 din 06.01.2012 intocmit de Primarul Comunei Carpinis si
Compartimentul de asistenta sociala;
fin6nd seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-finanle,administrafie publicd
localS,servicii gi comer!,administrarea domeniului public qi privat al comunei, amenqarea
teritoriului gi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
In conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.47612001 privind venitul minim
gar antat, cu modifi carile si completarile ulterioare ;
in temeiul prevederilor art.36 alin.(1) gi art.45 din Legea administrafiei publice locale
nr.2l5l 2001, republicatd, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare, adoptd prezenta

HOTARARE:
Art.l-Se aprobd Planul de actiuni de interes local pentru tepafiizarea orelor de munca
pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social,conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredtn[eazd, Primarul Comunei
Carpinis gi Compartimentul asistenta sociala din cadrul Primariei Comunei Carpinis.
Art.3-Prczenta hotlr6re se publica pe site-ul propriu si ,totodata,se comunicS:
-Institufiei Prefectului- Judelul Timiq;
-Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale Timis;
-Primarului Comunei Carpinis;
-Compartimentului asistenta sociala .
Carpinis,3
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ANEXA

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMLINA CARPINIS
CONSILUL LOCAL

la Hotarareanr.2 din 31 .01.2012

PLAN
de

actiuni de interes local

pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social conform
Legii nr.41 6DAU cu modificarile si completarile ulterioare;

IANUARIE 2012
- cur atat zapada in stitutii public

e

-intretinerea canalelor
FEBRUARIE 2OI2
-curatenia centrului comunal si a satului Iecea Mica;
-curatenia drumurilor publice de resturi vegetale;
-colectarea gunoaielor de pe strazile principale,parcuri,scoli,piata si cimitir;
MARTIE 2012
-intretinerea spatiilor verzi;
-dezgt opattrandafi ri,t aiereatrandafirilor si curatarea copacilor;
-curatarea drumurilor de resturi vegetale;
APRILIE,2012
-colectarea gunoaielor de pe strazile secundare,piata ,cimitir;
-varuitul copacilor pe strazile principale si a podetelor institutiilor;

MAI2OI2
-intretinerea spatiilor verzi(sapat trandafiri);
-curatarea canalelor de pe marginea drumului principal;
-colectarea gunoaielor de pe strazile principale,scoli,piata;
ILINIE 2012
-amenaj area baltilor comunale(plantare de pomi)
-curatenie la Caminele culturale din Carpinis si Iecea Mica;
IULTE 2012
-intretinerea spatiilor v erzi;
-varuit copacii si Podetele;
-curatat canale;
AUGUST 2012
-colectarea gunoaielor de pe strazile comunale;
-intretinerea curateniei la caminele culturale din carpinis si Iecea Mica;
-intretinerea spatiilor v erzi;
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9,\--\l---u SEPTEMBRIE 2012
-curatenia canalelor si podetelor;
-colectarea gunoaielor pe strazile principale,scoli,piata,cimitire;
-taierea lemnelor pentru scoli,institutii publice
OCTOMBzuE 2OI2
-curatenia canalelor si podetelor pe strazile secundare;
-colectarea gunoaielor pe strazile secundare;
-depozitarea lemnelor pentru scoli,institutii publice;

NOIEMBRIE 2012
-curatenia centrului comunal si a satului Iecea Mica;
-curatenia drumurilor publice de resturi vegetale;
-colectarea gunoaieloide pe strazile principale,parcuri,scoli,piata si cimitir;

DECEMBzuF,2OI2
-curatat zapada institutii publice;
-intretinerea canalelor;
-curatenia centrului comunal si curatenia centrului satului Iecea Mica;
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