
R O MÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă RÂR E 
privind aprobarea „ Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a 

beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2021 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, Întrunit în 
şedinţa ordinara, în data de 28 ianuarie 2021; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre nr. 443/21.01.2021 iniţiat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru, primarul 
Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
- Referatul de aprobare nr. 445/21.01.2021 privind aprobarea „Planului de lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" 
la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2021, prezentat de d-nul Ionuţ-Nicolae Dumitru, 
primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova; 

- Raportul nr. 444/21.01.2021 întocmit de d-na Dănilă Anca, secretarul general al comunei 
Gorgota, judeţul Prahova; 
- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local Gorgota; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 . Se aprobă „Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul Comunei Gorgota pentru 
anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează viceprimarului Comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta 
hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea controlului de 
legalitate. 

Art.5. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul 



secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, 
şi se publică, pentru informare, în format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei 
Gorgota, judeţul Prahova. 

PRE 

Gorgota, 28.01.2021 Nr.4 Red./Dact. A.D./4 ex. 

Contrasemnează pentru legalitate, 

în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 
.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

SECRET AR GENERAL, 

Nr. consilieri în funcţie* /-3 Nr. consilieri prezenţi ""tt. Nr. voturi pentru L..2.._ Nr. voturi contra _sJ__ Nr. abţineri /::l 
* inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 



Nr. 
Crt. 

1 

2 

Anexa la H.C.L. nr. 4/28.01.2021 

R O MÂN I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA COMUNEI GORGOTA 

Tel./fax: 0244-474041; 0244-474511 
e-mail: primar@primariagorgota.ro 

site: www.primariagorgota.ro 

P LA N DE L U C R Â R I 

de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat, potrivit 

prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2021 

OBIECTIV ACTIVITĂŢI TERMEN DE RESPONSABIL INSTITUŢII 
REALIZARE PARTENERE 

Mentinerea Desfasurarea actiunilor de Viceprimar Scaii si gradinite 
curateniei in intretinere a locurilor de Permanent 

spatiile publice agrement, parcurilor, terenurilor Reprezentant ISU lnstitutii publice si 
comunale de sport, islazurilor si drumurilor; private 

Primar, 

Pastrarea Se vor organiza actiuni de Viceprimar-
curateniei, curatire a diverselor materiale, Permanent Personalul repartizat 

igienizarea resturi vegetale de pe marginea Reprezentant ISU cu efectuarea orelor la 
localitatii si drumurilor, in fata primariei, a Scoli si Gradinite 
intretinerea/repa institutiilor publice si private din Primar, 

rarea mobilierului localitate, in parcurile de 
urban; agrement pentru copii; Directorul de scoala 



3 Curatarea si/sau Actiuni de mentinere a 
intretinerea trotuarelor si a partii carosabile, 
trotuarelor si a de curatire a santurilor si 
santurilor rigolelor, in scopul prevenirii 
colectoare a producerii de inundatii; 
apelor pluviale; 

4 Desfasurarea de •!• Actiuni de pastrare a 
activitati la curateniei si respectarea 
gradinite, scoli si normelor igienico-sanitare 
alte asezaminte in locurile publice - camin 
social-culturale. cultural, scoli, gradinite, 

biblioteca; 
•!• Actiuni de efectuare a 

curateniei generale in 
cadrul institutiilor si 
compartimentelor din 
subordinea primariei -
spalarea geamurilor, a 
fatadelor, a aleilor in care 
isi desfasoara activitatea 
insti tutiile publice; 

Viceprimar-

Permanent Reprezentant !SU 

Primar, 

Viceprimar-

Reprezentant !SU 
Permanent 

Primar, 

Directorul de scoala 

Contrasemnează pentru legalitate, 
În temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
SECRETAR GENERAL, 

Institutii publice si 
private 

lnstitutii publice si 
private 

Scoli si gradinite 




