
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREANR. :6 . 
Cu privire la:Aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul2019 

de catre persoanele apte de munca , beneficiare de ajutor social, 
potrivit Legii nr. 41612001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

Consiliul Local al Comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta, ordinara, publica, in data 

de 30 ianuarie 2019, la care participa un numar de Il consilieri, din totalul de Il consilieri in functie ai 

Consiliului local; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de · sedinta domnul consilier Darnescu 

.._-' Stefan, pe o perioada de 3 luni, in sedinta de consiliu din data de Il decembrie 2018; 

Luand in dezbatere: 

-Expunerea de motive, inregistrata la nr.331 din 23 ianuarie 2019 si proiectul de hotarare initiat 

de dl. Primar Oprisor Mircea,prin care propune aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 

2019 de catre persoanele apte de munca,beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 41612001 privind 

venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Raportul de specialitate, inregistrat sub nr.332 din 23 ianuarie 2019, prin care se propune 

aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019,de catre persoanele apte de munca, 

beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 41612001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.365 din 25 ianuarie 2019, 

'---' Avizul Comisiei Buget-Finante, inregistrat la nr.366 din 25 ianuarie 2019 si Avizul Comisiei Invatamant, 

Cultura,Protectie-Sociala, inregistrat la nr.367 din 25 ianuarie 2019, prin care se propune admiterea 

proiectului de hotarare informa si continutul initiat de domnul primar Oprisor Mircea; 

Tinand seama de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat la nr.368 

din 25 ianuarie 2019, intocmit de secretarul Comunei Otesani; 

In conformitate cu prevederile art. 6. alin. (7). din Legea nr. 41612001 privind venitul minim 

garantat,cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.28. alin.(l). si (3). din Hotararea 

Guvernului nr. 5012011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

41612001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.36. 

alin.(2). lit.(d). coroborate cu alin.(6). lit.(a). ,punctul "2" din Legea nr. 215/2001, privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



'• -.../ 

In temeiul art.45. alin.(l) . si art.115. alin.(l). lit.b). din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de Il voturi 

"pentru" din totalul de Il voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HOTARARE 

Art.l.-Se aproba Planul de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019, de catre persoanele apte de 

munca, beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr.416/200 1 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare,conform anexei nr.I., care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art.2. - Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari 

prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani. 

Art.3.-Secretarul Comunei Otesani va comunica prezenta hotarare Primarului comunei 

Otesani, Compartimentului Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei Otesani si Institutiei 

Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 

ANEXANR.J. 
LA H.CL. OTESANI NR.__Â_DIN ?Jo . Of. r!.o1.9. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

Planul de lucrari 
ce vor fi efectuate in anul2019 

de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, 
potrivit Legii cu nr. 4161200l,privind venitul minim garantat, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

-Lucrari de decolmatare, curatire, construire a santurilor riverane tuturor drumurilor din 

comuna Otesani; 

-Lucrari de intretinere, ingrijire, curatire, etc. a celor doua scoli de pe raza comunei 

Otesani, judetul Valcea, inclusiv a curtilor acestora; 

-Lucrari de intretinere, ingrijire, curatire, reparare, etc. a celor doua Camine Culturale, 

inclusiv a curtilor aferente acestora; 

-Lucrari de curatire si igienizare a terenurilor din vecinatatea podurilor, podetelor, 

puntilor pietonale ce traverseaza paraul Luncavat, precum si alte paraie de pe teritoriul comunei 

Otesani; 

-Lucrari de igienizare a cursurilor de apa de pe teritoriul comunei Otesani; 

-Lucrari de curatire, defrisare, taluzare, ingrijire, imbunatatire a islazurilor comunale; 

-Lucrari de intretinere, ingrijire, curatire, reparare a tuturor bisericilor din comuna, 

inclusiv a curtilor si cimitirelor aferente acestora; 

-Lucrari de toaletare si ingrijire a pomilor de pe marginea drumurilor din comuna si din 

perimetrul institutiilor din comuna; 

-Lucrari de ingrijire, curatire, reparare, investitii,etc, dupa caz, a tuturor proprietatilor 

mobile si imobile de pe raza comunei Otesani; 

-Orice alte lucrari de interes local. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 


