RoMÁNIA
ruDETUL CLUJ
COMUNA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁnAREANr.2
Din 06 ianuarie2022

privind aprobarea unor másuri privind aducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 27612010 pentru
modificarea 9i completarea Legii nr.41612001privind venitul minim garantat

Consiliul local al comunei Izvoru Crigului, judelul Cluj, intrunit in gedinla de lucru odinará din

data de 06.01.2022,

Ín vederea aducerii la indeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea
completarea Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat;
finánd cont de

gi

:

- prevederile art. 6 alin. (7) si (8) 15 din Lege nr. 27612010 pentru modificarea gi completarea

nr. 4l6l2001privind venitul minim garantat

Legii

;

- Hotárárea nr. 77812013 pentru modificarea 9i completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim gararttat, aprobate prin H.Gnr. 50l20l1, a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.27712010 privind alocafia pentru sustinerea
familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011,9i a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgen{á a Guvernului nr. 70l20I1 privind másurile de protecfie socialá in perioada
sezonului rece, aprobate prin Hotárárea Guvernului nr.92012011
Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 10 din 03.01.2022 al compartimentului de asistentá
socialá 9i Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. II din cadrul Consiliului local ;
in temeiul drepturilor conferite prin art. 129 OUG nr.57 l2019 codul administrativ,

CONSILIaL LOCALAL COML]NEI lzvoru CriEului

Art.

acloptd prezenta

HOTÁRÁRE

1. Se aprobá Planul de actiuni gi lucrári de interes local, care se vor rcaliza,la nivelul
Comunei Izvoru Crigului, in anul 2022, de cátre beneficiarii venitului minim gararrtat , conform Anexei ,
care face parte integrantá din prezenta hotáráre.
Art. 2. Persoanele apte de muncá beneficiare a venitului minim garantat au obligatia de a
efectua acliunile 9i lucrárile de interes local in func{ie de numárul de ore calculate propor{ional cu
cuantumul ajutorului social acordat.
Art. 3. (1) Compartimentul de asisten{á socialá va transmite Planul de ac{iuni gi lucrári de interes
local cátre Agentia Judeleaná de Pláii 9i Inspectie Socialá Cluj.
(2) Compartimentul de asistentá socialá va afiga la avizierul instituliei Planul de actiuni gi lucrári
de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social , precum gi lista cu persoanele care urmeazá
sá efectueze ac{iuni qi lucrári de interes local.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire gi punerea in aplicare a prezentei hotárári se incredinteazá d-|
Primar Bodiq Vasile gi Compartimentul de asistentá socialá.

Art. 5. Prin grija secretarului Comunei Izvoru CriEului

prezenta hotáráre se comunicá in

termenul prevázut de lege cátre:
- Institulia Prefectului Jude{ului Cluj,
- Primarul Comunei Izyoru Cri;ului
- Compartimentul de asisten{á socialá
- Agentia Judeleaná de Plá{i gi Inspectie Socialá Cluj
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Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respectarea prevederilor OUG nr. 57 l 20l9 codul administrativ
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PLAN DE LUCRÁRI
2022

Luna

Nr.
crt.

Ianuarie

1

2.

Februarie

J.

Martie

4.

Aprilie

5.

Mai

6.

Iunie

7.

Iulie

8.

August

9.

septembrie

10.

octombrie

11.

Noiembrie

Lucrári

de efectuat

curáíareatrotuarelor si a parcárii de masiná
Lucru de deszápezire
Imprástiere antiderapant pe drumul spre Nadásu
Deszápezire pe strázile din Izvoru Crisului
Deszápezire pe drumurile comunale
Lucrari de intretinere camin cultural Intoru crisului
curátarea albiei crisului Repede
Curátarea locului de tabárá láneá moará
Lucrari de intretiunere camin cultural Nadasu
curátarea parcului de copii in Izvoru crisului, saula
Curátarea albiei páráului Bedeci
Lucrari de intretinere camin cultural Nearsova
Curáíarea malul p araului S zalap ataka
Strángerea de gunoi din malul Crisului repede
Táierea crengilor din malul Crisului Repede
Curátarea santului láneá drumul spre Near§ova
Cutátarea santului lángá drumul Nadágului
Cosit ganlul din marginea drumului Izvoru
Crisului-Nadásu- §aula-Nearsova
CuráIarea locului de tabárá lángá moara comunalá
Cosit gantul din marginea drumului Izvoru
Crisului-Nadásu- S aula-Nearsova
curátarea albiei páráului Bedeci
Curá{area parcului de copii in Izvoru Crigului
curátarea zonei de lángá izvoarele comunale
Curatarea malul paraului Nadas
Lucrari de intretinere la primarie
Cwálarea santului lángá drumul Izvoru Crisului- §aula
Strángerea de gunoi pe malul Crisului Repede qi parcare
Strángerea de gunoi pe marginea drumului Nadáqului
Intretinerea instalatiilor de incalzire
Curátarea santului lángá drumul Izvoru Crigului-Nadágu
Curátarea terenului public din Izvoru Cri§ului

12.

Decembrie

Curátarea rieoalei de apá lángá drumul Nadásului
Lucrári de deszápezire pe drumurile comunale
Imprástiere de pietris pe drumul spre Nadásu
Curátarea parcárii láneá KOROS si DELIA

LUCRARI PERMANENTE
Strángerea gunoiului pe lángá drumurile comunal si din ganturile aparlinátoare.
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