ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞ BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 6
DIN 31.01.2017

privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele care
beneficiază de ajutor social pe anul 2017
Consiliul local al Oraşului Buziaş, Judeţul Timiş






Având în vedere referatul întocmit de D-na Oneţ Elena – inspector cu atribuţii de asistenţă
socială în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului oraş Buziaş, înregistrat cu
nr. 57/06.01.2017;
Ţinând seama de raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Buziaş,
prin care se acordă aviz favorabil;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) teza a doua din Legea nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, astfel cu acesta a fost modificat de Legea nr. 276/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (6) lit.”a” , pct. 2 şi ale art.45 (1), precum şi art. 115
alin. 1, lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R ĂŞTE :

Art.1. Se aprobă Planul de lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele care
beneficiază de ajutor social pe anul 2017, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Primarul Oraşului Buziaş.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunicǎ :
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;
- Primarului Oraşului Buziaş;
- Sectorului sere şi spaţii verzi, atelier întreţinere şi reparaţii;
- Serviciului administraţie publică locală şi Serviciului contabilitate, buget, impozite şi taxe
din cadrul Primăriei Oraş Buziaş;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,
CONSILIER LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ

BAIAȘ ȘTEFAN
VLADA CRISTINA

Consiliul Local
Primaria Buzias
Sector spatii verzi , Intr.strazi,sere

PLAN DE LUCRARI DE INTERES LOCAL CE VOR FII EXECUTATE DE CATRE PERSOANELE
CARE BENEFICIAZA DE AJUTOR SOCIAL,PE ANUL 2017

NR. DENUMIREA
CRT

LUCRARII

SUPRAFATA /
CANTITATE

1

Curatirea manuala a paraului Salcia

3 mii m.p

2

Plantat arbori si arbusti in Parcul Orasului Buzias

200 buc.

3

Dozarea pamanturilor (pamant de
frunze,nisip,mranita,turba),necesar pentru semanat,repicat,etc.
plante floricole
Inprastiat balastru pe strazi

350 mc

20 ha

6

Curatirea drumurilor si spatiilor verzi la intrarea si iesirea din orasul
Buzias
si loc. Bacova si Silagiu
Lucrari de igienizare in parcul orasului Buzias

7

Lucrari de igienizare in loc. Bacova si Silagiu

10 ha

8

Sapat trandafiri ,flori

0,5 ha

9

Greblat spatii verzi

3 ha

10

Indepartat zapada si gheata de pe strazi ,trotuare si podete

30 mii m.p

11

Varuit borduri si stalpi

3000 ml

4
5

20 mii m.p

28,5 ha

Intocmit
Ing.Reperuc Maria

