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DISPOZITIE
Referitor la: aprobare plan de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşurain luna
august 2022, cu beneficiarii Legii nr. 416/2001
Având în vedere:
referatul nr. 6751/25.07.2022 al Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina;
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile HCL nr. 413/20.12.2021 referitor la aprobare plan de acţiuni şi lucrări de interes
local ce se vor desfăşura 1n anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social;
art. 28 alin.(1) şi alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.416/2001, aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) şi alin. (5) lit c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.b)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA
DISPUNE:
Art.1.(1) Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura In luna
august 2022 cu beneficiarii de ajutor social acordat in temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Planul de acţiuni şi lucrări de interes local este prezentat in anexa ce face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. Direcţia de Asistenţă Socială Slatina va lua măsuri de comunicare a prevederilor
prezentei
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt;
- Direcţia de Asistenţă Socială Slatina;

Contrasemnează:
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai Ion IDUA

CAPL PO 02/F2

ANEXĂ la Dispoziţia nr. /3£26/30'08

PROGRAM DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI PUBLICE DE INTERES LOCAL
ce se vor desfăşura cu beneficiarii de ajutor social in luna august 2022

A. Acţiuni şi lucrări in instituţii publice şi unităţi de Invăţământ (pre)şcolar
- lucrări de curăţire, Intreţinere i mici reparaţii, spălare, vopsire: uşi, geamuri, balustrade, bănci,
terenuri de sport şi tribune sportive, pereţi interiori / exteriori ai clădirilor unităţilor
- lucrări de intreţinere, decolmatare şi curăţire a şanţurilor colectoare de ape pluviale;
- lucrări amenajare, şi Intreţinere şi curăţare spaţii verzi, garduri vii, toaletarea arbuştilor şi
copacilor, cosirea/tăierea ierbii, etc.
- lucrări de săpat, greblat, măturat, irigat / udat terenurile spaţiilor verzi şi grădinilor interioare,
- lucrări de Indepărtare şi depozitare a mărăcinilor şi resturilor vegetale;
- lucrări de văruire a pomilor şi bordurilor spaţiilor verzi;
- curăţarea punctelor de colectare a gunoaielor din incinta spaţiilor unităţilor partenere;
- Incărcare/descărcare şi manipulare diverse produse şi obiecte;
- alte lucrări solicitate.
B. Alte lucrări ş acţiuni de interes local urgente/neprevăzute, stabilite prin dispoziţia primarului.
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