ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TOMŞANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi efectuate
de beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2022
Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5 din 20.01.2022, întocmit de Primarul
comunei Tomşani, judeţul Prahova,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 550 din 20.01.2022,
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 551 din 20.01.2022,
Având în vedere prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare ,
În temeiul art. 129 alin. (2) litera "d", alin. (7) litera "b" şi art. 139 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul local al comunei Tomşani, judetul Prahova, adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1: Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi executate de către
beneficiarii de ajutor social în anul 2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART. 2: Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Compartimentul asistenţă socială
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, judeţul Prahova.
ART. 3: Secretarul general al comunei Tomşani va înainta hotărârea instituţiilor şi
persoanelor interesate.
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PLAN DE ACŢIUNI ŞI
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
pentJu repaitizarea orelor de muncă
ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat
2022
Nr
crt
1

Î

3

4
5

6

7

8

9

10

Obiectivul
Efectuarea periodică a
curăţeniei generale la
sediul Primăriei şi ale
celorlalte clădiri
administrative
lntreţinere terenuri sport
din satele Magula şi
Loloiasca
Lucrări de întreţinere şi
igienizare a zonelor
exterioare cabinetelor
medicale ,farmaciilor de pe
raza comunei
Lucrări de întreţinere şi
igienizare a zonei centrale
din cele 4 sate componente
Lucrări de întreţinere şi
igienizare a terenului
aferent căminelor culturale
Tomşani şi Loloiasca
Lucrări de întreţinere şi
igienizare a gospodăriei de
apă din punctul « Cherba »

Actiuni si lucrari de
interes local
Aspirat şi şters praful, curăţenia şi igienizarea
grupurilor sanitare, curăţenia spaţiilor publice de
aşteptare din incintă.

Termen de
realizare
Trimestrial

Tăiat iarba, îndepă1tarea vegetaţiei uscate, asigurarea
curăţeniei după încheierea activităţilor spo1tive,
înlăturarea zăpezii în perioada de iarnă.
îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a
gunoaielor, întreţinerea acostamentelor,vopsirea
gardurilor, înlăturarea zăpezii in perioada de iarna,
etc.

Permanent

îndepă1tarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a
gunoaielor; întreţinerea acostamentelor, vopsirea
gardurilor, etc.
îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a
gunoaielor, întreţinerea acostamentelor, vopsirea
gardurilor, etc.

Permanent

Indepăitarea resturilor vegetale rezultate în urma
cosirii, a mărăcinişurilor, a gunoaielor, întreţinerea
acostamentelor, repararea şi vopsirea împrejmuirii,
etc.
Îndepaitarea vegetaţiei specifice crescute în secţiunea
acestora, îndepăitarea gunoaielor depozitate în aceste
zone, decolmatare şi regularizare prin săpături
manuale, etc.
Îndepărtare::! depozitului de mâl , a resturilor de orice
fel şi a gunoaielor rezultate în Uima scurgerii apelor
pluviale

Permanent

Lucrări de curăţire a albiei
Pârâului « Calmaţui » şi a
canalelor de desecare de pe
raza comunei
Lucrări de întreţinere a
acostamentului/şanţurilordr
umurilor comunale
judeţene şi naţionale de pe
raza comunei
Lucrări de întreţinere a
Curăţarea rigolei de scurgere a apei, îndepăitarea
şanţurilor de scurgere a
resturilor vegetale şi de orice fel, efectuarea de
săpături pentrn rectificarea secţiunii de scurgere a
apelor
apei, decolmatarea, cosirea terenului aferent
şanţurilor, etc.
Intreţinere şi vopsitorii
Curăţarea şi văruirea parţiala a stâlpilor, identificarea
aplicate la stâlpii de
indicatoarelor rnpte sau dispărnte, întreţinerea şi
iluminat public şi
vopsirea celor existente.
indicatoare rutiere
amplasate pe teritoriul
comunei

Pennanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

11

12

Instalarea, întreţinerea
avizierelor amplasate pe
raza comunei
Reabilitarea islazurilor
comunale

13

Intreţinerea curăţeniei Spaţiul de joacă Loloiasca
şi Spaţiul de Recreere
Magula

14

Amenajare si intretinere
curte si spatiu de joaca
Gradinita Tomsani

I5

Lucrări de salubritate

16

17

18
19

Lucrări de întreţinere în
zona cimitirelor din satele
Loloiasca, Tomşani,
Magula
Lucrări de îndepă11are a
stratului de zăpadă de pe
acoperişurile clădirilor şi
din incinta curţilor
instituţiilor publice de pe
raza comunei
Alte activităţi de interes
local sau de utilitate
publică
Lucrări de întreţinere a
pomilor plantaţi pe terenul
aflat în spatele Clădirii
Administrative Loloiasaca şi a celor
plantaţi pe DJ 146

Instalarea de noi aviziere, întreţinerea celor existente
prin indepartarea resturilor de afisaje, vopsirea
acestora, etc.
Curăţarea islazurilor comunale - altele decât cele
concesionate- prin tăierea şi îndepărtarea
mărăcinişurilor şi altor resturi vegetale, distrugerea
muşuroaielor ,etc
Curătenie, îndepărtat resturi vegetale ,tuns
gazon.plantat flori, udare periodic a plantelor
ornamentale, intretinerea ansamblurilor de
joacă.Pentru perioada de iarna degajarea aleilor de
zăpadă
Semanat si tuns gazon,plantat flori, udare periodica a
plantelor ornamentale, intretinerea ansamblurilor de
joacă.Pentru perioada de iarna degajarea aleilor de
zăpadă
Strangerea gunoiului din coşurile stradale amplasate
în sataţiile mijloacelor de transport,adună resturile
vegetale, peturile de pe arterele de circulaţie
Colectarea selectivă a deşeurilor din material
reciclabile.
lndepărtarea mărăcinişurilor, resturilor vegetale,
întreţinerea gardurilor permanent Beneficiarii Legii

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Pennanent

nr. 416/2001

Îndepă11area stratului de zăpadă de pe acoperişul
construcţiilor şi din incinta institutiilor publice,
încărcarea -descărcarea în/din mijloacele de
transpo11; împrăştiere de material antiderapant, etc.

Permanent
în perioada de
iama

Activităţi de întreţinere sau reparaţii ocazionate de
producerea unor evenimente neprevăzute.

Atunci cand
este cazul

Săpat,udat,îndepărtarea resurilor vegetale,
tualetare puieţi plantaţi.

Atunci când
este cazul

