
ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 

H O T A R A R E 
privind  aprobarea  planului  anual de actiuni sau de lucrari  de interes  local   pentru 

repartizarea orelor de muncă   prestate lunar de  una  dintre  persoanele majore  apte de 
muncă  din familia beneficiara  de ajutor social 

Consiliul local Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
-    prevederile art. 6 –(7)  din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu 

modificările si completarile ulterioare ;
-   prevederile art. 28 –(3)  din   H.G. nr. 50 / 2011  pentru aprobarea Normelor  metodologice 

de aplicare  a prevederilor  Legii nr.  416/2001  privind venitul minim garantat ;
Examinand :
-  expunerea de motive a  domnului  primar , nr.   253/01.02.2011 ;
-  referatul viceprimarului  comunei Milosesti nr. 277/02.02.2011 ;
- raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante, 

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , 
nr.  312 / 07.02.2011 ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.  322/07.02.2011 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice,  nr.  317 / 07.02.2011 ; 

In temeiul art.  36  alin.(2) , lit. d) ,alin.(6)  ,lit. a ) , pct.  2   ,art. 46 –(1) din Legea nr. 
215/ 2001 privind administratia publica locala ,republicată , cu modificarile si completarile 
ulterioare 

H O T A R A S T E : 

Art.1. Se aprobă planul  anual de actiuni sau de lucrari  de interes  local   pentru repartizarea 
orelor de muncă   prestate lunar de  una  dintre  persoanele majore  apte de muncă  din familia 
beneficiara  de ajutor social , conform anexei , care face parte integranta din prezenta hotarare . 

Art.2.  Numărul de ore de actiuni sau lucrari  de interes local  prestate lunar de una dintre 
persoanele  majore apte de munca din familia beneficiara de  ajutor social vor fi calculate  in functie 
de cuantumul sumei  rezultate din fisa de calcul . 

Art.3.  Personalul  din cadrul aparatului   de specialitate al primarului comunei Milosesti 
stabilit pentru a îndeplini atributiile organizarii si acordarii ajutotului social va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari .

Preşedinte de şedinţă ,
Consilier local  Ilie Iulian 

            Avizat pentru legalitate ,
Secretar comuna E. Jipa 

Nr. 11
Adoptată la Milosesti 
Astăzi  14.02.2011



A N E X A  la Hotararea Consiliului local Milosesti
 nr.  11  din 14.02.   2011

Planul
 anual de actiuni sau de lucrari  de interes  local   pentru repartizarea orelor de muncă 

prestate lunar de  una  dintre  persoanele majore  apte de muncă  din familia beneficiara  de 
ajutor social 

-  curatirea strazilor si a celorlalte  locuri publice ;
-   activitati generale  de curatenie a cladirilor ;
-   activitati de intretinere peisagistică ;
-   lucrari de curatenie a islazului comunal ;
-  organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea  localitatii ;

  -  repararea si intretinerea strazilor , a drumurilor ;
-  curatirea si amenajarea  santurilor ;
-  modernizarea drumurilor existente ;
-  intretinerea trotuarelor  in buna stare  de functionare pentru circulatia in siguranta  a cetatenilor ;
-   colectarea selectiva  a deseurilor ;
-  intarirea  supravegherii depozitarii  necontrolate  a deseurilor , gunoaielor ,reziduurilor  menajere 

si  sanctionarea  contravenientilor;
-  intretinerea corespunzatoare  a curateniei in sediul primariei si in celelalte  imobile aflate  in 

administrarea Consiliului local  si in statiile de autobuz ;
-  tăierea lemnelor pentru  incălzit . 
-  indepartarea zapezii si ghetii  de pe trotuarele  din dreptul  imobilelor proprietate publică .

 
 


