ROMANIA
RO 347655 ZAGAR 266 MURES
Tel / Fax 0265 / 712412
zagar@cjmures.ro
HOTARAREA Nr. ……
Din 27.01.2014
privind aprobarea planului de actiuni pentru anul 2014

CONSILIUL LOCAL ZAGAR
JUDETUL MURES

Avind in vedere ;
Expunerea de motive si proiectul de hotarire privind aprobarea planului de actiuni pentru
anul 2014.
Tinind seama de prevederile art. 1 pct.2 din Legea 276 / 2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,prevederile art.6 alin.7 si 8 din
Legea 416 / 2001 privind venitul minim garantat si art.28,alin.3 din H.G.nr,50 / 2011pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat
In temeiul art.36 ,alin.6 ,lit.a,pct.2, coroborat cu art.115,alin.1,lit.b din Legea 215/2001
privind administratia publica locala republicata .

HOTARASTE

Art.1.Se aproba planul de actiuni pentru anul 2014 privind repartizarea orelor de
munca care este anexat prezentei ,persoanelor beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416
/ 2001 cu modificarile si completarile ulterioare,care poate fi reactualizat pe parcursul anului şi
aprobat prin hotărâre a consiliului local
Art.2 Prezenta se aduce la cunostinta Institutiei Prefectului si referentului cu atributii de
asistenta sociala din cadrul Primariei pentru aplicarea acesteia.
PRESEDINTE DE SEDINTA
BOGOR DORIN CRISTIAN
Contrasemneaza
Secretar
Maria Cosmina ONET

ROMANIA
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Tel / Fax 0265 / 712412
zagar@cjmures.ro
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PROIECT

privind aprobarea planului de actiuni pentru anul 2014

PRIMARUL COMUNEI ZAGAR
JUDETUL MURES

Avind in vedere ;
Expunerea de motive si proiectul de hotarire privind aprobarea planului de actiuni pentru
anul 2014.
Tinind seama de prevederile art. 1 pct.2 din Legea 276 / 2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,prevederile art.6 alin.7 si 8 din
Legea 416 / 2001 privind venitul minim garantat si art.28,alin.3 din H.G.nr,50 / 2011pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat
In temeiul art.36 ,alin.6 ,lit.a,pct.2, coroborat cu art.115,alin.1,lit.b din Legea 215/2001
privind administratia publica locala republicata .

PROPUNE

Art.1.Se aproba planul de actiuni pentru anul 2014 privind repartizarea orelor de
munca care este anexat prezentei ,persoanelor beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416
/ 2001 cu modificarile si completarile ulterioare,care poate fi reactualizat pe parcursul anului şi
aprobat prin hotărâre a consiliului local
Art.2 Prezenta se aduce la cunostinta Institutiei Prefectului si referentului cu atributii de
asistenta sociala din cadrul Primariei pentru aplicarea acesteia.
PRIMAR
TANTAREANU CORNEL ADRIAN

ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI ZAGAR
JUDETUL MURES
NR………./…………………

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarâre privind privind aprobarea planului de actiuni
pentru anul 2014

Tinând seama de prevederile art.35 din Legea nr.215 / 2001 privind administratia publica
locala republicata primarul comunei propune un proiect privind aprobarea planului de actiuni
pentru anul 2012 având in vedere modificarile aduse prin art.1,pct.2 din Legea nr.276 / 2010 in
sensul ca Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute ,să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să
asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care
prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se
aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor
partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes
local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local
Având in vedere aspectele susenuntate primarul comunei vine cu un proiect de hotârâre
privind aprobarea planului de actiuni pentru anul 2014.

PRIMAR
TANTAREANU CORNEL ADRIAN

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru anul 2014

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre cu
privire la aprobarea planului de actiuni pentru anul 2014.
Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001 privind administratia
publica locala republicata cu privire la proiectul susenuntat compartimentul de
resort este deacord cu propunerea facuta de catre primarul comunei.

SECRETAR
ONET MARIA COSMINA

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru anul 2014

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre cu
privire la aprobarea planului de actiuni pentru anul 2014.
Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia
publica locala republicata cu privire la proiectul susenuntat comisia de
specialitate este deacord cu propunerea facuta de initiatorul proiectului .

PRESEDINTELE COMISIEI DE
SPECIALITATE
STOICA ALIN EUGEN

SECRETAR
MARIA COSMINA ONET

PRIMARIA ZAGAR
JUDETUL MURES

PLANUL LUNAR DE LUCRARI
IN FOLOSUL COMUNITATII CE URMEAZA SA FIE REALIZAT
PENTRU ANUL 2014 DE CATRE PERSOANELE BENFICIARE AL
AJUTORULUI SOCIAL CONFORM LEGII 416/2001

1.IANUARIE:
-imprastierea material antiderapant pe drumurile comunale;
-curatirea zapezii pe domeniul public;
-colectarea gunoaielor;
-defrisarea maracini pe marginea drumului judetean D.J.142 C in comuna Zagar;
-defrisarea maracini pe marginea drumului comunal D.C.63 in/intre satele Seleus si
Soimus;
-transportarea si taierea lemnelor de foc pentru Scoala Generala Seleus.
2.FEBRUARIE:
-curatirea zapezii pe domeniul public;
-curatirea rigolelor pentru scurgerea apelor fluviale;
-colectarea gunoaielor;
-imprastierea material antiderapant;
-defrisarea maracini pe marginea drumului judetean D.J.142 C in comuna Zagar;
-defrisarea maracini pe marginea drumului comunal D.C.63 in/intre satele Seleus si
Soimus;
-curatirea si taierea arborilor ornamentali;
3.MARTIE:
-desfundarea podurilor si podetelor si decolmatarea santurilor;
-curatenie generala in comuna;
-rearanjarea dalelor pe trotuare;
-defrisarea maracini pe marginea drumului judetean D.J.142 C in comuna Zagar;
-defrisarea maracini pe marginea drumului comunal D.C.63 in/intre satele Seleus si
Soimus;
-plantarea arbustilor ornamentali;

4.APRILIE:
-continuarea decolmatarii santurilor;
-curatirea malurilor paraului Domald aval de comuna;
-varuirea stalpilor si arborilor de pe strazile comunei;
-colectarea gunoaielor;

-curatirea aleelor din parcul comunal si din cimitirele comunei Zagar si satului Seleus;
-repararea drumurilor comunale;
-plantarea arbustilor ornamentali;

5.MAI:
-curatirea malului paraului Domald in interiorul comunei;
-amenajarea si plantarea de flori in fata primariei si in parcul din comuna;
-colectarea gunoaielor;
-cosirea si adunarea de iarba de pe marginea drumului judetean D.J.142 C in comuna
Zagar;
-curatirea aleelor si trotuarelor .
-curatirea malului paraului din satul Seleus;

6.IUNIE:
-curatirea de vegetatie pe DJ 142 C;
-curatirea de vegetatie pe marginea drumurilor comunale;
-curatenie in comuna,colectarea gunoaielor;
-repararea trotuarelor comunale;
-curatirea santurilor din raza comunei Zagar si satului Seleus;
-curatirea malului paraului comunei Zagar si satului Seleus;

7.IULIE:
-decolmatarea santurilor;
-reamenajarea trotuarelor;
-colectarea gunoaielor;
-cosirea si adunarea vegetatiei de pe marginea drumului judetean D.J.142 C in
comuna Zagar
si D.C.63 in/intre satele Seleus si Soimus;
-desfundarea saturilor si podetelor din comuna;
-curatirea malului paraului comunei Zagar si satului Seleus;

8.AUGUST:
-intretinerea prin plombare a drumurilor comunale;
-cosirea vegetatiei pe marginea drumurilor din comuna;
-desfundarea podetelor situate pe DJ 142 C;
-colectarea gunoaielor;
-curatirea si igienizarea unitatilor de invatamant;
-aprovizionarea cu lemne de foc pentru institutiile de invatamant apartinatoare;
-curatirea trotuarelor si a aleelor;
9.SEPTEMBRIE:
-actiuni de colectare a deseurilor din com.Zagar si satul Seleus;
-curatirea vegetatiei pe malul paraului din satul Seleus;
-curatirea parcului de flori si a spatiului verde din fata primariei si din parcul comunei;
-taierea si depozitarea lemnelor pentru scoli de pe raza comunei Zagar;
-cosirea si adunarea vegetatiei de pe marginea drumului judetean D.J.142 C in
comuna Zagar;
-cosirea si adunarea vegetatiei de pe marginea drumului comunal D.C.63 in/intre
satele Seleus
si Soimus;

10.OCTOMBRIE:
-curatirea de resturi vegetale pe malurile apelor si a drumurilor comunale;
-colectarea gunoaielor;
-curatirea trotuarelor , a aleelor din parcul comunal si din fata primariei;
-curatirea vegetatiei de pe marginea drumului judetean D.J.142 C in
comuna Zagar
si drumului comunal D.C.63 in/intre satele Seleus si Soimus;

11.NOIEMBRIE:
-transportarea nisipului in vederea pregatirii sezonului rece si amplasarea lui pe
marginea
drumurilor unde este necesar;
-colectarea gunoaielor;
-curatarea maracini pe marginea drumului judetean D.J.142 C in comuna Zagar;
-curatarea maracini pe marginea drumului comunal D.C.63 in/intre satele Seleus si
Soimus;

12.DECEMBRIE:
-curatirea zapezii depuse in zonele apartinatoare domeniului public;
-desfundarea santurilor si podetelor de pe raza drumului judetean D.J.142 C
,respectiv
a drumului comunal D.C.63 Seleus.
-amenajarea si pregatirea pomului de craciun din fata Primariei comunei Zagar.

PRIMAR
Cornel Adrian TANTAREANU

INTOCMIT
MOLDOVAN EMESE-asistent social

