
                 ROMÂNIA
      JUDEŢUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL  COCORA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local

pe anul 2016

                       Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomiţa, 
                       Având în vedere:
                       -prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată de Legea nr.276/2010;
                       Examinând:
                       -expunerea de motive nr.44/08.01.2016 a primarului comunei;
                       -raportul nr.45/08.01.2016 al viceprimarului comunei;
                       -raportul de avizare nr.159/20.01.2016 al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                       -raportul de avizare nr.160/20.01.2016  al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 
familie, activităţi social-culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport.
                      În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

                       Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru efectuarea orelor 
de muncă de către beneficiarii de ajutor social pentru anul 2016, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
                         
                      Art.2.Primarul şi compartimentul de asistenţă socială vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,
                              TOADER  VASILE                

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                       Secretar al comunei,
                                                                                                                         Stanciu Constantin
Nr.6
Adoptată la Cocora
Astăzi, 28.01.2016



         CONSILIUL LOCAL COCORA                         ANEXA nr.1  la H.C.L. nr.6/28.01./2016  
               JUDETUL IALOMITA

PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI  DE INTERES LOCAL
PENTRU EFECTUAREA ORELOR DE MUNCA DE CATRE 

BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, PE ANUL 2016

LUNA IANUARIE 2016
     
       *Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoli, gradinite, 
politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserici, terenuri de sport, parcuri, alei 
pietonale si persoane varstnice dependente;
      *Executat lucrari edilitar gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de foc 
necesare incalzirii salilor de clasa din cadrul scolii, gradinitei, primariei si caminului cultural astfel:

- taiat lemne cu drujba;
- spart lemne cu toporul;
- transportat si depozitat in magazii;
   * Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,

parc(adunat  deseuri);

LUNA FEBRUARIE 2016

  *Executat lucrari de indepartare a zapezii de pe caile de acces catre primarie, scoli, gradinite, 
politie, statie de apa, posta, dispensar uman si veterinar, biserici, terenuri de sport, parcuri, alei 
pietonale si persoane varstnice dependente;
   *Executat lucrari edilitar gospodaresti cu privire la asigurarea stocurilor de lemne de foc necesare
incalzirii salilor de clasa din cadrul scolii, gradinitei, primariei si caminului cultural astfel:

- taiat lemne cu drujba;
- spart lemne cu toporul;
- transportat si depozitat in magazii;
*Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,

parc(adunat  deseuri);
*Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locurile special amenajate;

LUNA MARTIE 2016
 
  *Igienizarea si salubrizarea drumurilor comunale (greblat, adunat resturi vegetale, toaletat arbori 
si arbusti, curatirea santurilor si a rigolelor de scurgere a apelor pluviale);
  *Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;

LUNA APRILIE 2016
  
  *Lucrari de infrumusetare a domeniului public, a terenurilor aferente scolii, gradinitei, a 
caminului cultural, a parcului prin plantare de arbori si arbusti;



  *Varuit garduri imprejmuitoare scoala, gradinita, primarie, arbori si borduri;
  *Varuit pomi drumuri comunala;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural, parc, targ 
comunal, etc.;
  *Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;

LUNA MAI 2016

  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parc;
  *Curatarea de maracinisuri, resturi vegetale de pe izlazurile comunale si transportarea acestora in 
locuri special amenajate;
  *Tuns gazon la baza sportiva;
  *Insamantat si plantat flori in parcul comunal;
  *Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;

LUNA IUNIE 2016

   *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural, parc, teren 
de sport, izlazuri (adunat deseuri, taiat iarba, greblat, cosit, tuns);
  *Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;
  *Igienizarea si salubrizarea depozitelor de gunoi si a zonelor adiacente;

LUNA IULIE 2016

   *Executat lucrari edilitar gospodaresti – udat flori si arbusti, maturat, toaletat garduri vii, arbusti;
  *Intretinut spatiile verzi din localitate;
  *Executat lucrari de intretinere la scoala si gradinita;
  *Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;

LUNA AUGUST 2016

  *Executat lucrari de intretinere la Scoala cu clasele I-VIII Cocora si Gradinita (varuit, vopsit);
  *Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei Cocora;
  *Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural, parc, teren 
de sport, izlazuri (adunat deseuri, taiat iarba, greblat, cosit, tuns);

LUNA SEPTEMBRIE 2016

  *Finalizarea lucrarilor de igienizare si curatenie in scoala si gradinita din comuna in vederea 
inceperii noului an scolar;
  *Descarcarea, taierea si depozitarea lemnelor necesare incalzirii scolii, gradinitei, primariei si 
caminului cultural;
  *Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;
*Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei Cocora;



LUNA OCTOMBRIE 2016 

  *Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;
  *Executat lucrari de intretinere a spatiilor verzi de pe domeniul public al comunei Cocora;
  *Verificarea si remedierea defectiunilor la sobele cu acumulare de caldura si a cosurilor de 
fum(primarie, camin cultural);
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parc;
LUNA NOIEMBRIE 2016

  *Colectat si selectat deseuri populatie, depozitare in locuri special amenajate;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parc;
  *Executat lucrari de intretinere si reparatii la cladirile apartinand domeniului public;

LUNA DECEMBRIE 2016

  *Indepartat zapada din zona institutiilor publice(primarie, scoala, gradinita, posta, dispensar, 
politie, cimitire) persoane varstnice dependente, precum si aleile pietonale;
  * Executat lucrari de igienizare si salubrizare a drumurilor comunale, camin cultural,
parc;
  *Executat lucrari de igienizare si salubrizare a domeniului public si a cladirilor apartinand 
institutiilor publice;
  *Actiuni diverse specifice sezonului  de iarna (spart lemne, curatat funingine, indepartarea 
turturilor si a gheturilor formate pe acoperisurile institutiilor publice);

                    PRESEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                              TOADER VASILE                                                                 SECRETAR,
                                                                                                                          Stanciu Constantin


