ROMANIA
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HOTANAREANT,T
pentru aprobarea planului de actiuni gi lucrari de interes local pentru anul Z0i6
stabilirea situatiilor in care se pot acorda ajutoare de urgengd

gi

Avdnd in vedere expunerea de motive a primarului comunei Ivegti cu privire la
proiectul de hotirAre, rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local gi raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Ivegti

;

in conformitate cu prevederile art,6, alin.[7) gi art. 28 alin.(Z) din Legea nr.
41'6/2001, privind venitul minim garantat, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
art.1B, alin.[L), art.ZB, alin, [3) gi art,41 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
416/2001', aprobate prin HotdrArea Guvernului nr. 50/201,1,, cu modificirile gi
completdrile ulterioare ;
in temeiul prevederilor art. 36, aIin.(ZJ, litera,,d", alin.[6), Iitera ,,a", pct.Z., gi art,
1L5 alin.[1J, litera,,b" din Legea nr.21,5/2001 privind administralia publici locald,
republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;
Consiliul Local al comunei Ivegti, judelul Vaslui,

HorAnAgrE:
Art.l.

Se aprobi Planul de acliuni gi lucriri de interes local pentru anul 20L6,
conform anexei nr.1, care face parte integrantd din prezenta hot5rAre.
Art.Z. Se stabilesc situaliile deosebite pentru care primarul poate acorda ajutoare
de urgenfd, conform anexei ny.2, care face parte integranti din prezenta hotdrAre.
Art.3. Primarul va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri
prin compartimentul cu atribulii in domeniul asistenlei sociale din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Ivegti.
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Anexa nr. 1 la FlotirArea
Consiliului Local nr. 7 / 3O.Ot.2016

PLAN
de acfiuni gi de

Nr.crt.

Denumirea actiunii/lucrdrii
LUCRART pE pN-ll/A $r ZONA AFERENTA

1.

2

3

4.

lucrdri de interes local pentru anul 2016
Nr. ore
200

.

lntrelinerea curdleniei in zona podului ce travers eazA rAul
Tutova pe DN -1,1/A de 24 m.l.
Taierea vegetatiei ierboase si lemnoase in zona podului de
beton armat de peste rAul Tutova , pe DN 114
Decolmatarea a 7 podege din casete situate pe DN/114 cu o
lungime totali lungime de 120 m.l,
Curdlarea acostamentului gi a rigolelor de scurgere de pe
DN/114 din intravilanul comunei pe o lungime de 4500 m,l.

800

1500
800

5.

II.
6.

B

9

LUCRART pE

ptl243lA

Sr A ZONEr AFERENTE

.

Decolmatarea gi intrelinerea zonei celor 4 poduri din tuburi,
situate pe DJ/2a3 A cu o lungime de 32 m.l,
Decolmatare a 18 podefe situate pe DJ/2a3 A , pe o lungime de
185 m.l.
Executarea de rigole de scurgere gi reprofilarea celor existente
in extravilanul comunei peDl/2a3 A, cu o lungime de 7800 m.l,
CurSlarea de aluviuni a carosabilului gi acostamentului pe
DI/243 A, in urma viiturilor provocate de ploi torenliale,pe o
Iungime de 6800 ml.
Igienizarea periodicd azonei drumului Dl/243 A, pe toatd
lungimea de 6800 m.l.

1600

2500
1500
1000

800

10.

ur. ncTrulr sr rucRAru pr cuRsut nAulur rurovR

1,L

1.2.

curdgarea periodici a vegetaliei ierboase gi lemnoase din albia
raului rutova , pe toati lungimea sa de pe teritoriul comunei
Ivegti

1500

Tdierea vegetaliei arborescente de pe malurile raului rutova
Acfiuni de igienizare gi alte lucrdri care se vor efectua pe cursul
rAului Tutova,

1000

800

13.

IV.ALTE ACTIUNI $t LUCRART pE INTERES LOCAr
Deszdpezilrea_ uligelor_la interseclia acestora cu DN /11,A

Si

2000

DJ/243 A

15.

Curdlarea gi adincirea canalelor de scurgere colmatate ale
torenlilor de pe teritoriul comunei
Asigurarerapazei comunale in comuna Ivegti

5840

L6.

Alte acgiuni gi lucrdri de interes local neprevdzute

5000

1.4.

2000
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ANEXA NR,2 la HotirArea
Consiliului Local nr. 7 /30.0L.20L6

SITUATII DEOSEBITE IN CARE PRIMARUL POATE
ACORDA
AIUTOARE DE URGENTA

SITUATIIDEqSEBITEiUM
ACORDA AIUTOARE DE URGENT4

LIMITA MAXIMA*
LEr (RoN)

nmormAntarea cadavrului gisit gi neidentific"t
Decesul unei persoane care nu

u.nffi

pentru limiti de varstd/ajutor social gi cheltuielire
de inmormAntare sunt suportate de locuitorii
din
comund gi de primdrie,
In situafia in care o persoana

,uf..a a. o Uo"t;

gravd gi necesitd o intervenlie chirurgicald
de
urgen[d

Inregistrarea tardivd a nasterii
*J Limita
maxime va fi actualizatAanual prin HotirArea consiliului
Local.

