
ROMÂNIA
       JUDEŢUL IAŞI

COMUNA CIOHORĂNI
    CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR.2
Din 31.01.2013

privind aprobarea Planului de lucrări  de interes local  ce se va executa
 în anul 2013 de către beneficiarii de ajutor social

Consiliul Local al Comunei Ciohorăni , judeţul Iasi, întrunit în sedinta ordinară
din data de 31.01.2013 ;

Având în vedere expunerea de motive inregistrată sub nr.354 din 28.12.2012   şi
proiectul de hotărâre iniţiat de  Primarul comunei Ciohorăni prin care propune
aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se va executa în anul 2013 de către
beneficiarii de ajutor social;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul  aparatului de
specialitate al primarului înregistrat sub nr.21 din 07.01.2013;

Având în vedere prevederile art.6 din  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat  cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile  art.28 din Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G.
nr.50/2011 ;

   Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Ciohorăni;

  Având în vedere  prevederile  de art. 6 din Lg. 52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
Î           În conformitate cu prevederile art.36 alin.2  lit.d  din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată;

În temeiul prevederilor art. 45  alin. 1 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă Planul de lucrări  de interes local,  ce se va executa în anul 2013
de către beneficiarii de ajutor social, conform anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Ciohorăni va  duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
            Art. 3.  Prezenta hotărare se va comunica:

 Prefectului judeţului Iaşi ;



 Primarului comunei Ciohorăni
 A:J.P.I.S. Iasi ;
  va fi adusă la cunoștintă publică;

PRESEDINTE  DE  SEDINŢĂ
CONSILIER, CIOBANU DAN SILVIAN

  Contrasemnează pentru
legalitate

Secretar,
           Albu

Cristian

Anexa la  H.C.L. nr.2 din

31.01.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA CIOHORĂNI
CONSILIUL  LOCAL



PROGRAM DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

ANUL 2013

 Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna
gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie
fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor
economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. Plecând de la aceste
considerente  propunem executarea  de următoarelor lucrări  în anul 2013:

          Forţa de munca – beneficiarii de ajutor social,  conform
prevederilor Legii 416/2001.

Luna ianuarie:
         1 - Dezăpezirea drumurilor comunale D.C. 105 A:

 Ciohorani- Muncelul de Sus - drumuri satesti - 5 km.

 Indepărtarea zăpezii depusă pe carosabil.
 Imprastiat material antiderapant.

         2 – Dezapezirea curtilor cetatenilor in varsta, bolnavi si neajutorati:
 Indepartarea zapezii depusa pe caile de acces catre sursa de apa, lemne ptr.

incalzirea locuintei cat si animalele, pasarile din curte.



         3 – Spargerea zăpoarelor de gheata in zona  podurilor, podetelor :
 Indepartarea podurilor de gheata, deseuri sau vegetatie uscata de sub

poduri si podete;
 Indepartarea podurilor de gheata de pe cursurile de apa Pietroaia si

Sargheni, in vederea asigurarii curgerii normale a apelor rezultate din
topirea zapezilor, evitarea blocajelor si a inundatiilor.

Luna februarie:
        1 - Dezăpezirea drumurilor comunale DC 105 A:

 Ciohorani- Muncelul de Sus -, drumuri satesti-5km.

 Indepărtarea zăpezii depusă pe carosabil.
 Imprastiat material antiderapant.

        2 – Dezapezirea curtilor cetatenilor in varsta, bolnavi si neajutorati:
 Indepartarea zapezii depusa pe caile de acces catre sursa de apa, lemne ptr.

incalzirea locuintei cat si animalele, pasarile din curte.
        3 – Spargerea zăpoarelor de gheata in zona  podurilor, podetelor:

 Indepartarea podurilor de gheata, deseuri sau vegetatie uscata de sub
poduri si podete;

 Indepartarea podurilor de gheata de pe cursurile de apa Pietroaia si
Sargheni, in vederea asigurarii curgerii normale a apelor rezultate din
topirea zapezilor, evitarea blocajelor si a inundatiilor.

Luna martie:
        1 - Dezăpezirea drumurilor comunale DC 105 A:

 Ciohorani- Muncelul de Sus -  drumuri satesti-5km .

 Indepărtarea zăpezii depusă pe carosabil.
 Imprastiat material antiderapant.

2 – Dezapezirea curtilor cetatenilor in varsta, bolnavi si neajutorati:
 Indepartarea zapezii depusa pe caile de acces catre sursa de apa, lemne ptr.

incalzirea locuintei cat si animalele, pasarile din curte.
 3 - Spargerea zăpoarelor de gheata in zona  podurilor, podetelor:

 Indepartarea podurilor de gheata, deseuri sau vegetatie uscata de sub
poduri si podete;

 Indepartarea podurilor de gheata de pe cursurile de apa Pietroaia si
Sargheni, in vederea asigurarii curgerii normale a apelor rezultate din
topirea zapezilor, evitarea blocajelor si a inundatiilor.

      4 -  Asigurarea curateniei in zona containerelor de gunoi;

5 – Lucrari de intretinerea drumului comunal DC 105 A;
       Ciohorani – Muncelul de Sus -  , drumuri satesti-5km .

 Lucrări de balastare a drumurilor.



 Refacerea  rigolelor  de scurgerea apelor .

 Taluzarea  si refacerea şanţurile si a rigolelor de scurgerea apelor.

 Curatarea vegetaţiei uscate de pe marginea drumurilor, a şanţurilor,
      incarcat in carute si transportat la locurile de preluare de catre firma de
salubrizare.

Luna aprilie:
1 - Lucrări de întreţinerea pajistelor si a păşunilor comunale,a terenurilor

virane  prin:

 Curatarea de vegetatia uscată  incarcat in carute si transportat la un loc
dinainte stabilit              unde se va da foc in asa fel incat sa se evite un
eventuale incendii.

 Imprastierea de ingrasaminte chimice.

 Preluarea gunoailor de grajdi sau menajer depus de către răufăcătorii
certaţi cu legea, carat cu caratele pe capăt de tarla sau la locul de preluare a
firmei de salubrizare.

2 - Lucrări de curăţare a străzilor, aleilor si a locurilor publice.
 Strângerea hârtiilor, sticlelor din plastic si a ambalajelor de la dulciuri,
carate si depozitate la locurile de preluare a firmei de salubrizare

 - Lucrări de  regularizare a cursurilor de apă  din intravilanul localităţii
(Sargheni-2 km,         Pietroaia-8 km).

 strangerea ambalajerlor din plastic cat si a altor plutitori  adusi de ape;

 cosirea si taierea vegetatiei ierboase, a tufelor, a arbustilor;

 taluzarea si refacerea malurilor.

 - Lucrări de amenajarea a spatiului din fata noului sediu de primarie

 curatirea terenului

 taluzat terenul

 sapat teren

 plantat pomi

 semanat gazon
      5 - Asigurarea curateniei in zona containerelor de gunoi;

Luna mai:
         1 - Lucrări  de  întreţinerea drumurilor  de exploatare agricola

 Efectuarea de  rigole de scurgerea apelori.



 Taluzarea si refacerea şanţurile de scurgerea apelor.

         2 - Lucrări de curăţare a drumurilor publice, aleilor si a locurilor publice.

 Strângerea hârtiilor, a peturilor si a ambalajelor, si depozitarea lor in
locurile special amenajate in vederea  preluari.

3 - Decolmatarea podurilor: E85; Centru; Rangu; Ţigani; Turtele, si podeţele:
Centru; Silişte.

 Indepartarea aluviunilor depuse de catre ape;

 Strangerea gunoaielor si vegetatiei ierboase crescuta langa si sub poduri si
podete, pentru evitarea crearea  de blocaje.

      4. Asigurarea curateniei in zona containerelor de gunoi;

      5. Asigurarea curăteniei in cimitire
Luna iunie:

 Igienizarea   cursurilor de apă de pe raza comunei
(Sargheni; Pietroaia, Rangului).

 strangerea peturilor si a gunoaielor aduse de ape;
 cosirea si taierea vegetatiei ierboase.

 taluzarea si refacerea malurilor.

      2 – Lucrări de întretinerea a drumului comunal  DC 105 A
 Ciohorani – Muncelul de Sus

 refacerea  rigole de scurgere a apelor;

 împrăştiat de balast;
 cosirea vegetaţiei ierboase de pe marginea drumurilor.

3- Decolmatarea podurilor: E85; Centra; Rangu; Ţigani; Turtele, si podeţele:
Centra; Silişte.

 îndepărtarea aluviunilor depuse.
 strâns gunoaiele si vegetaţia ierboasa crescută langa si sub poduri si
      podete, pentru evitarea de blocaje in caz de inundaţii.

       4- Lucrări de curăţare a drumurilor publice, aleilor si a locurilor publice.
 Strângerea hârtiilor, sticlelor din plastic si a ambalajelor de la dulciuri,

carate si depozitate la locurile de preluare a firmei de salubrizare.
      5 - Asigurarea curateniei in zona containerelor de gunoi;

Luna iulie:



        1 – Lucrări de întretinerea  drumului comunal  DC 105 A:
              Ciohorani –Muncelul de Sus.

 refacerea  rigole de scurgere a apelor;

 împrăştiat de balast;
 cosirea vegetaţiei ierboase de pe marginea drumurilor.

      2-Igienizarea, regularizarea  cursurilor de apă de pe raza comunei
(Sargheni; Pietroaia, Rangului).

 strangerea peturilor si a gunoaielor aduse de ape;
 cosirea si taierea vegetatiei ierboase, a tufelor, a arbustilor.

 taluzarea si refacerea malurilor.

      3- Decolmatarea podurilor: E85; Centra; Rangu; Ţigani; Turtele, si podeţele:
Centru, Silişte;

 îndepărtarea molozului depus de către ape.
 strâns gunoaiele si vegetaţia ierboasa crescută langa si sub poduri si
      podete, pentru evitarea de blocaje in caz de inundaţii.

       4- Lucrări de curăţare a drumurilor publice, aleilor si a locurilor publice.
 Strângerea hârtiilor, sticlelor din plastic si a ambalajelor de la dulciuri,

carate si depozitate la locurile de preluare a firmei de salubrizare.

 5-  Asigurarea curateniei in zona containerelor de gunoi;

Luna august;
 - Lucrări  de  întreţinerea drumurilor  de exploatare agricola

 Efectuarea de  rigole de scurgerea apelori.

 Taluzarea si refacerea şanţurile de scurgerea apelor.
      2-Igienizarea, regularizarea  cursurilor de apă de pe raza comunei

(Sargheni, Pietroaia, Rangului).
 strangerea peturilor si a gunoaielor aduse de ape;

 cosirea si taierea vegetatiei ierboase, a tufelor, a arbustilor.

 taluzarea si refacerea malurilor.

     3 - Lucrări de curăţare a străzilor, aleilor si a locurilor publice.
(Strângerea hârtiilor, sticlelor din plastic si a ambalajelor de la dulciuri,
carate si depozitate la locurile de preluare a firmei de salubrizare)

4- Decolmatarea podurilor: E85; Centra; Rangu; Ţigani; Turtele  si podeţele din
zona: Centra,  Silişte.

 îndepărtarea molozului depus de către ape.
 strâns gunoaiele si vegetaţia ierboasa crescută langa si sub poduri si



      podete, pentru evitarea de blocaje in caz de inundaţii.
 5-  Asigurarea curateniei in zona containerelor de gunoi;

Luna septembrie:
        1 – Lucrări de întretinerea  drumului comunal  DC 105 :
              Ciohorani –Muncelul de Sus.

 refacerea  rigole de scurgere a apelor;

 cosirea vegetaţiei ierboase de pe marginea drumurilor.
       2 - Igienizarea, regularizarea  cursurilor de apă de pe raza comunei

(Sargheni; Pietroaia, Rangului ).
 strangerea peturilor si a gunoaielor aduse de ape;
 cosirea si taierea vegetatiei ierboase, a tufelor, a arbustilor.

 taluzarea si refacerea malurilor.

3 - Decolmatarea podurilor: E85; Centra; Rangu; Ţigani; Turtele, si podeţele:
Centra; Silişte.

 îndepărtarea molozului depus de către ape.
 strâns gunoaiele si vegetaţia ierboasa crescută langa si sub poduri si

podete, pentru evitarea de blocaje in caz de inundaţii.

 - Lucrări de curăţare a străzilor, aleilor si a locurilor publice.

 – asigurarea curateniei în cimitire

 Strângerea hârtiilor, sticlelor din plastic si a ambalajelor de la dulciuri,
carate si depozitate la locurile de preluare a firmei de salubrizare.

          5-  Asigurarea curateniei in zona containerelor de gunoi;

Luna octombrie:
      1 – Lucrări de întretinerea a drumului comunal  DC 105 A:
            Ciohorani -  Muncelul de Sus.

 refacerea  rigole de scurgere a apelor;

 pregătit material antiderapant ;
 2 - Decolmatarea podurilor: E85; Centra; Rangu; Ţigani; Turtele, si podeţele:

Centra; Silişte.
 îndepărtarea molozului depus de către ape.
 strâns gunoaiele si vegetaţia ierboasa crescută langa si sub poduri si

      podete, pentru evitarea de blocaje in caz de inundaţii.
 3 - Decolmatarea podurilor: E85; Centra; Rangu; Ţigani; Turtele, si podeţele

din zona : Centru si  Silişte.
 - Lucrări de curăţare a străzilor, aleilor si a locurilor publice.

 Strângerea hârtiilor, peturilor si a ambalajelor,  depozitatarea  la locurile de
preluare.



5-  Asigurarea curateniei in zona containerelor de gunoi;

Luna noiembrie
     1  Lucrări  de  întreţinerea drumurilor sătesti specifice sezonului

 Pregatirea depozitelor  de material antiderapant.

   Lucrări de intrertinere a străzilor, aleilor specifice sezonului.
             Pregatirea depozitelor  de material antiderapant.

 Strângerea hârtiilor, sticlelor din plastic si a ambalajelor de la dulciuri, carate
si depozitate la locurile de preluare a firmei de salubrizare.

4   Asigurarea curateniei in zona containerelor de gunoi;

Luna decembrie:
            2. Dezăpezirea drumurilor comunale DC 105 A

  curatarea carosabilului.

 Imprastierea de  material antiderapant.
 2. Dezapezirea curtilor cetatenilor in varsta, bolnavi si neajutorati:

 Indepartarea zapezii depusa pe caile de acces catre sursa de apa, lemne ptr.
incalzirea locuintei cat si animalele, pasarile din curte.

             3 Spargerea zăpoarelor de gheata in zona  podurilor, podetelor :
 Indepartarea podurilor de gheata, deseuri sau vegetatie uscata de sub

poduri si podete;
 Indepartarea podurilor de gheata de pe cursurile de apa Pietroaia si

Sargheni, in vederea asigurarii curgerii normale a apelor rezultate din
topirea zapezilor, evitarea blocajelor si a inundatiilor.

               4.  Asigurarea curateniei in zona containerelor de gunoi;

PRESEDINTE  DE  SEDINŢĂ
CONSILIER, CIOBANU DAN SILVIAN

                                                                                                  Contrasemnează pentru
legalitate

Secretar,
           Albu

Cristian


