ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2018, privind
repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2018,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constitutiei Romaniei nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare nr.7898/18.12.2017 elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se
propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2018, privind
repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social;
 Raportul de specialitate nr.257/15.01.2018, întocmit de viceprimarul comunei Șoldanu și
compartimentul asistență socială, pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local pe anul 2017, privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă
beneficiare de ajutor social;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, înregistrat sub
nr.577/31.01.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economicofinanciare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, înregistrat sub
nr.582/31.01.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.587/31.01.2018;
 Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.593/12.10.2016 privind delegarea dlui Marin Iulian,
viceprimar al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pentru exercitarea unor atribuţii ce îi revin
primarului.
În baza:
 prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi
completată;
 prevederilor art.28 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea
Normelor metdologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
modificatată şi completată;
 prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a), pct.2. din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
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În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2018, privind
repartizarea orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, din cadrul
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul viceprimar, Iulian
MARIN.
Secretarul comunei Şoldanu va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 4
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 31 ianuarie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali prezenți,
din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.4 din 31 ianuarie 2018

PLANUL DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PE ANUL 2018, PRIVIND REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU
PERSOANELE APTE DE MUNCĂ BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL
Familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim garantat, ca formă de
asistență socială.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se
putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.
Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau
persoana singură, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, raportat
la durata medie lunară a timpului de muncă.
Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie,
cu acordul primarului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes
local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă.
Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local privind repartizarea orelor de muncă pentru persoanele
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, este elaborat de primar şi se aprobă anual prin hotărâre
a consiliului local, acesta putând fi reactualizat pe parcursul anului, în functie de necesităţile locale şi de
solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă.
Viceprimarul comunei va ține evidența efectuării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă din
familiile beneficiare de ajutor social și va asigura instructajul privind normele de tehnică a securității muncii
pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local, în conformitate cu următoarele
planificări, defalcate pentru fiecare lună a anului 2018:
IANUARIE 2018 – 4000 ore
 Deszăpezirea trotuarelor și a stațiilor auto din Șoldanu și Negoești
 Spart lemne la Școala Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățat și adunat gunoaiele din șanțurile riverane DN4 București-Oltenița
 Curățenie cabinete medicale Dispensarul Șoldanu
 Curățenie la stațiile auto din Șoldanu și Negoești
 Deszăpezirea dispensarului Șoldanu
 Deszăpezit la Halta Negoești
 Deszăpezire Parcul Șoldanu.
FEBRUARIE 2018 – 4000 ore
 Deszăpezirea trotuarelor din Șoldanu și Negoești
 Spart lemne la Școala Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățat și adunat gunoaiele din șanțurile riverane DN4 București-Oltenița
 Curățenie în curtea Dispensarul Șoldanu
 Curățenie la statiile auto din Șoldanu și Negoești
 Deszăpezit la Halta Negoești
 Deszăpezirea Parcului Șoldanu
MARTIE 2018 – 4000 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
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Curățenie în sediul Școlii Negoești
Curățat și adunat gunoaie din șanțurile riverane DN4
Curățenie în curtea Școlii Șoldanu și Școlii Negoești
Curățenie în curtea Grădiniței Șoldanu
Curățenie la sediul Dispensarul uman Șoldanu
Curățenie la stațiile auto din Șoldanu și Negoești
Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
Reamenajat rigole aferente DN 4 București-Oltenița 800 ml
Curățenie în curtea Postului de poliție Șoldanu
Curățenie la Halta Negoești
Deszăpezirea Parcului Șoldanu

APRILIE 2018 – 4000 ore
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu și Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Grădiniței Șoldanu
 Curățenie în curtea Primăriei Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățat și adunat gunoaie din șanțurile riverane DN4
 Văruit pomii și stâlpii riverani DN4
 Curățenie pe lângă gardul împrejmuitor al Cimitirului Negoești
 Curățenie pe lângă gardul împrejmuitor al Cimitirului Șoldanu
 Curățenie la stațiile auto din Șoldanu și Negoești
 Reamenajat rigole aferente DN 4 București-Oltenița 800 ml
 Plantat pomi în curtea Primăriei Șoldanu
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
MAI 2018 – 4000 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Curățat șanțuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie din șanțuri, în satele Șoldanu și Negoești
 Plantat flori la Primăria Șoldanu
 Curățenie în curtea Bisericii Șoldanu
 Cosit iarba pe șanțuri la Școala Șoldanu, Primaria Șoldanu, Biserica Șoldanu, Dispensar uman
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
 Plantat flori Grădinița Șoldanu
 Săpat rigole Grădinița Șoldanu
 Cosit iarba la terenul de fotbal Comuna Șoldanu
 Adunat gunoaie pe malul stâng al râului Argeș
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
 Curățenie la gardul împrejmuitor al terenului de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
 Întreţinere Parc Negoești
 Reamenajat rigole aferente DN 4 București-Oltenița 800 ml
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Negoești
IUNIE 2018 – 4000 ore
 Plantat flori Grădinița Șoldanu
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Plantat flori la Biserica Șoldanu
Curățenie în curtea Bisericii Șoldanu
Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
Curățenie în sediul Școlii Negoești
Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
Curățenie în curtea Primăriei Șoldanu
Curățat șanțuri Școala Șoldanu
Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
Curățat și adunat gunoaie în șanțurile din satele localitatea Șoldanu și Negoești
Săpat rigole la Biserica Șoldanu
Adunat gunoaie pe malul stâng al râului Argeș
Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
Curățenie la gardul împrejmuitor al terenului de fotbal comuna Șoldanu
Curățenie trotuare Dispensarul uman Șoldanu
Cosit iarba pe șanțuri la Școala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu, Dispensarul uman
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
Cosit iarba la terenul de fotbal Comuna Șoldanu
Curățenie pe lângă gardul împrejmuitor al Cimitirului Negoești
Curățenie pe lângă gardul împrejmuitor al Cimitirului Șoldanu
Întreţinere Parc Negoești
Reamenajat rigole aferente DN 4 București-Oltenița 800 ml
Curățenie la Halta Negoești
Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
Curățenie în stațiile auto Șoldanu
Curățenie în stațiile auto Negoești

IULIE 2018 – 4000 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Curățat șanțuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie în șanțurile din localitățile Șoldanu și Negoești
 Adunat gunoaie pe malul stâng al râului Argeș
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
 Curățenie la gardul împrejmuitor al terenului de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul uman Șoldanu
 Săpat rigole Grădinița Șoldanu
 Săpat rigole Primăria Șoldanu
 Cosit iarba pe șanțuri la Școala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu, Dispensar uman
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
 Cosit iarba la terenul de fotbal Comuna Șoldanu
 Curățenie în curtea Bisericii Șoldanu
 Curățenie la Grădinița Șoldanu
 Întreţinere Parc Negoeşti
 Reamenajat rigole aferente DN 4 București-Oltenița 800 ml
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Negoești
AUGUST 2018 – 4000 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Curățenie în curtea Primăriei Șoldanu
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Curățat șanțuri Școala Șoldanu
Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
Curățat și adunat gunoaie, șanțuri din localitatea Șoldanu si Negoești
Curățenie în curtea interioară a dispensarului uman Șoldanu
Adunat gunoaie pe malul stâng al râului Argeș
Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
Curățenie la gardul împrejmuitor al terenului de fotbal comuna Șoldanu
Curățenie trotuare Dispensarul Șoldanu
Săpat rigole Grădinița Șoldanu
Cosit iarba pe șanțuri la Școala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu, Dispensar uman
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
Curățenie la Grădinița Șoldanu
Întreţinere Parc Negoeşti
Reamenajat rigole aferente DN 4 București-Oltenița 800 ml
Reamenajat stații auto Negoești
Curățenie la Halta Negoești
Curățenie în stațiile auto Șoldanu
Curățenie în stațiile auto Negoești

SEPTEMBRIE 2018 – 4000 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Curățat șanțuri Şcoala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie în șanțurile din localitățile Șoldanu și Negoești
 Curățenie în curtea dispensarului uman Șoldanu
 Adunat gunoaie pe malul stâng al râului Argeș
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
 Curățenie la gardul împrejmuitor al terenului de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensar uman Șoldanu
 Curățenie trotuare Biserica Șoldanu
 Cosit iarba pe șanțuri la Şcoala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu, Dispensar uman
Șoldanu, Grădinița Șoldanu
 Curățenie la Grădinița Șoldanu
 Întreţinere Parc Negoeşti
 Reamenajat rigole aferente DN 4 București-Oltenița 800 ml
 Curățenie la Halta Negoești
 Curățenie în stațiile auto Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Negoești
OCTOMBRIE 2018 – 4000 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Curățat șanțuri Şcoala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie în șanțurile din satele Șoldanu și Negoești
 Curățenie în curtea dispensarului uman Șoldanu
 Adunat gunoaie pe malul stâng al râului Argeș
 Curățenie la cabina de fotbal a Comunei Șoldanu
 Curățenie la gardul împrejmuitor al terenului de fotbal comuna Șoldanu
 Curățenie trotuare Dispensarul uman Șoldanu
 Curățenie platforma parcare Primăria Șoldanu
 Curățat rigole Grădinița Șoldanu
 Cosit iarba pe șanțuri la Școala Șoldanu, Primăria Șoldanu, Biserica Șoldanu, Dispensar Șoldanu,
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Grădinița Șoldanu
Curățenie la Grădinița Șoldanu
Întreţinere Parc Negoeşti
Curățenie la Halta Negoești
Curățenie în stațiile auto Șoldanu
Curățenie în stațiile auto Negoești

NOIEMBRIE 2018 – 4000 ore
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Curățat șanțuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățenie trotuare Școală și Dispensar Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie din șanțurile din localitățile Șoldanu și Negoești
 Deszăpezirea trotuarelor din Șoldanu și Negoești
 Spart lemne la Școala Șoldanu
 Spart lemne la Primăria Șoldanu
 Taiat lemne la Primăria Șoldanu
 Așezat lemne în magazia Primăriei Șoldanu
 Asezat lemne în magazia Școlilor Șoldanu și Negoești
 Curățenie în stațiile auto Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Negoești
DECEMBRIE 2018 – 4000 ore
 Curățat șanțuri Școala Șoldanu
 Curățenie la sediul Dispensarului uman Șoldanu
 Curățenie trotuare la Dispensarul uman Șoldanu
 Curățat și adunat gunoaie din șanțurile din satele Șoldanu și Negoești
 Deszăpezirea trotuarelor din satele Șoldanu și Negoești
 Spart lemne la Școala Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Șoldanu
 Curățenie în sediul Școlii Negoești
 Curățenie în curtea Școlii Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Grădinița Șoldanu
 Transport lemne de la Școala Șoldanu la Școala Negoești
 Deszăpezit la Halta Negoești
 Curățenie în stațiile auto Șoldanu
 Curățenie în stațiile auto Negoești

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN
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