ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINŢIEŞ
HOTĂRÂREA
NR. 71 din 13.12.2019
privind aprobarea obiectivelor şi lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul
2020 de către beneficiarii venitului minim garantat şi de persoanele care prestează
activităţi în folosul comunităţii.
Consiliul local al comunei Grinţieş, judeţul Neamţ ;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. „7” din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare; art. 9 (3) şi art. 39 1 alin. (4) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, actualizată.
Având în vedere referatul a viceprimarului comunei Grinţieş, înregistrată sub nr.
5382/9.12.2019 şi raportul de specialitate nr. 5383/9.12.2019;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate ;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1), aliniatul (2) litera „d” şi aliniatul (7) litera
„b”, art. 139 alin (1) şi (3) litera „a” din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă Programul anual privind obiectivele şi lucrările comunitare, care vor
fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat şi de persoanele care
prestează activităţi în folosul comunităţii conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Planul de acţiuni sau lucrări de interes local va fi afişat la sediul Primăriei
Grinţieş prin grija viceprimarului şi a consilierului cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
Art. 3. Viceprimarul comunei Ichim Ion şi consilierul principal Topolicianu Daniela
cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. Secretarul comunei va comunica şi transmite prezenta hotărâre persoanelor şi
autorităţilor interesate .
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ANEXA 1
LA NR. 71/13.12.2019
PROGRAM ANUAL
privind obiective şi lucrări comunitare pentru anul 2020 care se vor realiza cu participarea
beneficiarilor venitului minim garantat corespunzător şi persoanele care prestează activităţi în
folosul comunităţii numărului de ore programate

DENUMIRE LUCRARE LUCRĂRI DE SALUBRIZARE
1.
Măturarea trotuarelor, alei
2.
Curăţarea rigolelor şi a şanţurilor
3.
Întreţinerea curăţeniei stradale
4.
Întreţinerea curăţeniei în piaţă comunală, cămine culturale, bază sportivă
5.
Curăţarea zăpezii bătătorită şi a gheţii
6.
Curăţarea malurilor cursurilor de apă
DENUMIRE LUCRARE
LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE
DRUMURI
1.
Săparea şanţurilor şi rigolelor
2.
Repararea gropilor, a acostamentelor drumurilor comunale, străzilor şi uliţelor.
3.
Desfundarea şi curăţirea camerelor de cădere şi a albiei de sub podeţe de nămol
, resturi vegetale, etc.
4.
Aplicarea materialelor de întreţinere pe drumurile aflate în administrarea locală.
5.
Curăţirea platformei drumurilor de materiale aduse de viituri sau alte fenomene
asemănătoare
6.
Curăţirea acostamentelor de noroi, pământ, iarbă .
DENUMIRE LUCRARE LUCRĂRI DE IGIENIZARE CĂMINE CULTURALE,
BAZA SPORTIVĂ, BIBLIOTECĂ
1.
Reparaţii interioare şi exterioară la clădirile administrative ale comunei.
2.
Vopsirea tâmplăriei, spălarea ferestrelor la clădirile administrative ale comunei.
3.
Întreţinerea şi repararea Bazei sportive Stefan Tifui.
4.
Curăţenia şi igienizarea bibliotecii Constantin Turcu
DENUMIRE LUCRARE REFACERE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII VERZI
1.
Reamenajarea terenurilor aparţinând comunei Grinţieş.
2.
Toaletarea arborilor;
3.
Întreţinerea spaţiului verde din curtea primăriei, a căminelor culturale,
bibliotecă, cosire iarbă şi celorlalte clădiri administrative ale comunei.
4.
Îndepărtarea materialelor străine de pe terenurile publice.
DENUMIRE LUCRARE TĂIAT LEMNE ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE
1.
Tăierea şi depozitarea lemnelor în sediul primăriei Grinţieş.
2.
Curăţirea terenului după lucrările efectuate ( cărat rumeguşul, greblat )

