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Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local, pe anul 2014
pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile ~i completarile ulterioare

Luand In considerare Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenta Sociala
din subordinea Consiliului Local Sinaia;
Vazand r'!portul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Avand In vedere prevederile art.6, alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul mmrm
garantat, cu modificarile ;;i completarile ulterioare, respectiv art.28 din Normele de aplicare a
Legii nr.416/2001;
In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata, cu
modificarile ;;i completarile ulterioare, art. 36 alin.2, litera "d", coroborat cu art. 45;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H 0 T A R A ~ T .E :

ART.1. Aproba Planul de actiuni sau de lucrari de interes local, pe anul zef14f/"':Pentru
repartizarea orelor de munca, beneficiarilor de ajutor social, prevazut in Anexa nr.1, parte
integranta Ia prezentul proiect de hotarare.
ART.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia lndeplinire de catre Primarul
Ora~ului Sinaia, prin Serviciul de Asistenta Sociala.
Sinaia, 31.01.2014

1 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex .

Prefect
Primar
Serviciul de Asistenta Sociala
SC. Sinaia Forever SRL.
Se va afisa Ia avizier si pe site-ul propriu

ANEXA nr.l Ia HCL.12/31.01.2014
Plan de ac~iuni sau lucrari de interes local,
intocmit in conformitate cu prevederile art.6, alin.(7) din Legea nr.416/2001

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificarile ~i completarile ulterioare, persoanele majore apte de
munca din familia beneficiara, desemnate prin dispozitie a primarului, vor presta lunar, actiuni
sau lucrari de interes local, conform urmatorului Plan anual de actiuni sau lucrari de interes
local, aprobat prin Hotararea Consiliului Local, fara a se depa~i regimul normal de lucru ~i cu
respectarea normelor de securitate ~i igiena a muncii.
Potrivit legii, obligatia de a presta actiuni sau lucrari de interes local, poate fi
transferata altar persoane din familie, cu acordul primarului, In situatia In care persoana
nominalizata sa presteze orele de munca In folosul comunitatii, se afla In incapacitate
temporara de munca sau ~i-a' pierdut total ori partial capaciatatea de munca.
Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, vor presta orele de
munca In folosul comunitatii, sub supravegherea unui reprezentant al SC SINAIA FOREVER
SRL, societate al carui actionar majoritar este Consiliului Local Sinaia ~i care desfa~oara
activitati privind prestarea de servicii comunitare de utilitate publica de administrare a
domeniului public ~i privat al ora~ului Sinaia.

1) Administrarea, intretinerea ~i amenajarea spa~iilor verzi (parcuri, zone de
agrement ale ora~ului, scuarurile dintre ansamblurile de cladiri, precum ~i spa~iile ~i
imobilele apartinand institu~iilor publice).
,.,...,:; .t:t~~~.
- lucrari de salubrizare in curtea primariei ~i a altar institutii publice (spitale, gradinite, ~coli, de
cultura etc);
- lucrari de refacere ~i mentinere In conditii de igiena a zonelor verzi din parcuri, zone verzi din
cadrul institutiilor publice de cultura, educatie ~i lnvatamant, zone verzi aferente aliniamentelor
stradale;
- realizarea activitatii de amenajare a spatiilor verzi cu flori, arbw;;ti $i arbori;
- lucrari de toaletare ~i taiere copaci ~i pomi pe raza ora~ului Sinaia, strangerea, incarcarea ~i
descarcarea din mijlocul de transport, a materialului lemnos rezultat;
~ lntretinerea zonelor verzi prin cosire, plivitul buruienilor ~i depozitarea lor Ia marginea zonei
de lucru, In gramezi, strangerea ~i lncarcarea materialului rezultat, In vederea transportarii
acestuia;
- activitati de montare a mobilierului stradal (aparate de joaca pentru copii, panouri de
prezentare, co~uri de gunoi, mese de ~ah, banci, etc);
- infiintarea de noi segmente de spatii verzi, In vederea extinderii fondului vegetal al ora~ului;
- lucrari de amenajare a patinoarului din parcul "Dimitrie Ghica";
- lucrari de curatenie pe langa containere;
Aceste activitati se reali zeaza conform norm elor t ehn olog ice, i n functie c1e necesit3ti,
se7.0n ;;i cu frecventa im iJusa de cond itiil e climatice.
Lucrari le cJre se efectueaza In domeniul de activitate al spatiilor verzi sunt executate
manual, prin intermediul uneltelor de lucru (sape, greble, casmale, topoare, tarnacoape etc.).

2) Administrarea ~i intretinerea drumurilor ~i strazilor:
- lucrari de lntretinere a acostamentului pe lungimea drumurilor, aleilor, scuarurilor, rigolelor
de pe raza ora~ului Sinaia, prin curatirea de de~euri, gunoaie, resturi vegetale, maracini~uri;
- lndepartat zapada, spart gheata ~i lmpra~tierea materialelor antiderapante, cu mijloace
manuale, de pe scari, trotuarul din fata primariei ~i aleile catre institutiile publice, de pe aleile
din parcuri ~i locurile de joaca pentru copii, special amenajate;
- curatarea ~anturilor de scurgere de pe domeniile publice, lndepartarea malului ~i a altor
resturi ramase In aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitatii (ploi, topirea
zapezii);
- lucrari de curatare manuala a albiei raurilor, paraurilor, de pe raza ora~ului;
- activitati de sapaturi, lncarcat, descarcat pamant rezultat din aceste lucrari, Ia rigole;
- amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite;
3) intretinerea ~i administrarea fondului imobiliar:
- executa lucrari de lntretinere, reparare, consolidare ~i reabilitare a fondului imobiliar aflat In
proprietatea ora~ului Sinaia, lucrari care nu necesita forta de munca calificata;
- activitati de demolare, selectarea materialelor refolosibile ~i transportul acestora catre locuri
special amenajate;
- pregatirea spatiilor, In vederea redarii unei noi destinatii;
- activitati de igienizare a locuintelor din fondul locativ de stat, ocupate de persoane varstnice
dependente, fara familie;
4) Amplasarea ~i intretinerea spatiilor publicitare ~i terminalelor:
- lntretinerea ~i curatarea panourilor publicitare, a statiilor mijloacelor de transport ~i spatiilor
aflate
pe
domeniul
public
~i
privat
al
ora~ului
Sinaia,
destinate
parcarii
microbuzelor/autobuzelor care efectueaza transport de persoane prin curse regulate;
- adunat gunoaie, curatat zapada, spart gheata din statiile auto;
- amplasarea de panouri publicitare sau bennere, In zone autorizate;
5) Activitatea de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor ilegale de pe
domeniul public ~i privat:
- ajuta Ia demolarea constructiilor, panouri, garaje, chio~curi, edificate ilegal pe domeniul
public ~i privat al ora~ului;
6} Administrarea ~i intretinerea cimitirului
- activitati de lntretinere cimitir, zifnice - maturarea aleilor, colectarea hartiilor ~i gunoaielor
din afara gardului cimitirului, colectarea gunoaielor din co~urile din incinta cimitirului, de pe
alei, de pe morminte (resturi vegetale, hartii, sticle etc) ~i transportul acestora Ia rampa de
gunoi;
- taierea vegetatiei din alei, crescuta necontrolat;
- activitati periodice: - repararea ~i vopsirea bancilor, co~urilor de gunoi ~i a gardului
lmprejmuitor, varuirea aleilor, diverse reparatii;

