
 

 

 

                                                                                                           
PRIMARIA COMUNEI VALCELELE, JUDETUL CALARASI 

COD  FISCAL 3796837 - COD POSTAL 917290 - TEL/FAX 0242-346605/0242-346606 

Adresa:Strada Florenta  Albu, nr.691, comuna Valcelele, judetul Calarasi, Adresa e- mail: 

primaria_vilcelele@yahoo.com;Tel.: 0242-346603, Fax: 0242-346606, Cod Siruta94731 
 

HOTARARE 
privind aprobarea planului anual de actiuni pentru repartizarea orelor de munca catre persoanele apte 

de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021 

Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru 

din data de 29.01.2021 

AVAND IN VEDERE : 
   -      Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Valcelele nr 91/12.01.2021; 

   -      Raportul compartimentului de specialitate nr 169/21.01.2021;  

   -      Raportul   comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 1/19.01.2021  si procesul 

verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 1/ 19.01.2021; 
  -       Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,   cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
   -      Prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică 
   -      Prevederile art. 129 alin. 1 si art. 140 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ;  

             

 

În temeiul art 129, art. 133 alin 1, alin 2 lit a), art. 134 alin. 1 lit. a), art 196 alin 1 lit  a). din OUG 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  

HOTARASTE  

      
Art. 1. Se aprobă Planul anual  de actiuni si lucrari de interes local  pentru repartizarea orelor de munca 

catre  persoanele apte de  muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021 , 

conform anexei 1 care face parte integranta din  prezenta hotărâre.  

Art. 2. Primarul comunei Valcelele şi S.P.A.S. va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.  

Secretarul comunei Valcelele va comunica prezenta hotărâre , conform legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate.  

 

 

 

 

  Nr. 5                                                         Presedinte sedinta                                              Contrasemneaza 

 Adoptată la Valcelele                               Balaciu Marin                                                 p. Secretar general                                        

 Astăzi 29.01.2021                                                                                                           Antochie Bogdan Costin      

 Cu un nr ..10..voturi pentru    

 Cu un nr........voturi impotriva 

 Cu un nr........abtineri 

                        

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                      

Anexa 1 la HCL nr 5/29.01.2021 

 

 

 

PLAN ACTIUNI/ LUCRARI DE INTERES LOCAL 

 privind repartizarea orelor de munca catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit 

minim garantat pentru anul 2021 

Serviciul public administrativ si gospodarie comunala 

Parcuri comunale                                                                                                                                                   

terenuri si spatii verzi ce apartin domeniului public al comunei (inclusiv cele situate de-a lungul 

strazilor si drumurilor comunale si drumurilor judetene)                                                                                                

cimitire sat Floroaica si sat Valcelele                                                                                                                          

drumuri publice                                                                                                                                                                         

-  tunsul spatiilor verzi , strangerea si incarcarea ierbii rezultate;                                                                                 

- greblarea ,strangerea si incarcarea frunzelor in sezonul de toamna;                                                                           

- toaletarea gardului viu si a copacilor;                                                                                                                            

-dezapezirea si spargerea ghetii in perioada de iarna;                                                                                                     

- varuit garduri si copaci ce apartin domeniului public al comunei;                                                                           

- asigurarea curateniei pe strazile si drumurile comunale si drumurilor judetene situate pe raza 

comunei;                                                                                                                                                    - 

efectuarea de lucrari de intretinere si reparatii la strazile si drumurile comunale, la santuri ,poduri si 

podete etc.  

Scoala Floroaica, Scoala Valcelele si Gradinita Valcelele 

- tunsul spatiilor verzi , strangerea si incarcarea ierbii rezultate; 

- greblarea ,strangerea si incarcarea frunzelor in sezonul de toamna; 

- toaletarea gardului viu si a copacilor; 

- dezapezirea si spargerea ghetii in perioada de iarna; 

- taiat , spart si depozitat lemne ; 

- lucrari de intretinere si reparatii curente la cladirile principale si anexe;  

Serviciul Public Asistenta sociala -Camin Batrani Sf Elena 

- tunsul spatiilor verzi , strangerea si incarcarea ierbii rezultate; 

- greblarea ,strangerea si incarcarea frunzelor in sezonul de toamna; 

- toaletarea gardului viu si a copacilor; 

- dezapezirea si spargerea ghetii in perioada de iarna; 

- taiat , spart si depozitat lemne ; 

- lucrari de intretinere si reparatii curente la cladirile principale si anexe; 

Serviciul public Salubrizare 

- activitati de  curatenie ,maturat strans si transportat gunoi pe strazile , drumurile publice, in 

parcuri comunale , pe toate spatiile verzi si terenurile ce apartin domeniului public sau privat al 

comunei Vilcelele; 

Serviciul public Izlaz comunal  

-Lucrari de intretinere a islazului comunal; 

Serviciul public alimentare cu apa si canalizare 



 

- sapat manual santuri pentru inlocuirea conductelor de la sistemul de alimentare cu apa si canalizare  

Persoanele apte de munca din famiile beneficiare de venit minim garantat au obligatia de a 

efectua actiunile si lucrarile de interes local in functie de numarul de ore calculate proportinal cu 

cuantumul ajutorului social; Orele de munca se calculeaza proportional cu  cuantumul ajutorului social 

de care beneficiaza familia sau persoana singura , cu un tarif orar corespunzator salariului de baza 

minim brut pe tara garantat in plata , raportat la durata medie lunara a timpilui de munca; Norma de 

munca pe zi este de 8 ore. 

  Primar                                                                                                                   Contrasemneaza 

 Tatu Ionel                                                                                                           p. Secretar general                                        

                                                                                                                          Antochie Bogdan Costin      

  
 

                                
 


