ANEXĂ la HCL nr. 5 /2020

PLAN DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru anul 2020, la nivelul comunei Cămărzana

RESPONSABIL /
TERMENE
REZULTATE AŞTEPTATE
INSTITUŢII PARTENERE
Obiectiv strategic 1: incluziunea socială şi asigurarea participării active a beneficiarilor de ajutor social prin prestare de ore la
solicitarea primarului comunei Cămărzana, în cadrul unor acţiuni sau lucrări de interes local
Obiectiv operaţional 1.1: Asigurarea şi îmbunătăţirea permanentă a activităţii desfăşurate de către persoanele majore apte de
muncă din familia beneficiară de ajutor social în cadrul comunei Cămărzana
Acţiunea 1.1.1.
RESPONSABIL – Viceprimar
 Dobândire de noi abilităţi şi
Efectuat curăţenie, măturare
PARTENERI:
cunoştinţe de către
zăpadă şi reparaţii curente
- Şcoala gimnazială Cămărzana
Ianuarie – Februarie
beneficiarii de ajutor social
- Postul de poliţie Cămărzana
Noiembrie – Decembrie
conform Legii 416/2001;
- Cabinetul medical uman
 Susţinerea funcţionalităţii
- Bisericile din localitatea Cămărzana
persoanei / familiei,
Acţiunea 1.1.2
RESPONSABIL – Viceprimar
menţinerea în mediul
Tăierea şi aranjarea în depozite PARTENERI:
propriu de viaţă;
special amenajate a lemnelor
- Şcoala gimnazială Cămărzana
 Prevenirea săvârşirii actelor
August – Septembrie
pentru încălzirea spaţiilor în
- Postul de poliţie Cămărzana
de infracţionalitate prin
perioada sezonului rece
- Cabinetul medical uman
creşterea gradului de
- Bisericile din localitatea Cămărzana
utilitate a implicării
Acţiunea 1.1.3.
RESPONSABIL
beneficiarilor în acţiuni în
Asigurare instructaj privind
- persoana desemnată să asigure instructaj
folosul comunităţii şi
normele de tehnică a securităţii
privind normele de tehnică a securităţii
totodată a propriei
muncii pentru toate persoanele
muncii din cadrul aparatului propriu al
Lunar
persoane/familii;
care prestează acţiuni ori
primarului comunei Cămărzana
 Completarea necesarului de
lucrări de interes local
resurse umane implicate în
activităţile partenerilor
ACŢIUNEA / OBIECTIV
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Obiectiv operaţional 1.2: Asigurarea şi îmbunătăţirea permanentă a activităţii desfăşurate de către persoanele majore apte de
muncă din familia beneficiară de ajutor social în cadrul unor acţiuni sau lucrări de interes aflate în atribuţiile Primăriei Comunei
Cămărzana
 Contribuirea beneficiarilor
Acţiunea 1.2.1
de ajutor social conform
Efectuat curăţenie/întreţinere
Legii 416/2001 la
RESPONSABIL – Viceprimar
Lunar
locul aparţinând Primăriei
menţinerea curăţeniei în
Comunei Cămărzana
comună ;
 Prevenirea marginalizării
Acţiunea 1.2.2.
sociale a acestei categorii de
Spălat şi golit coşuri gunoi,
RESPONSABIL – Viceprimar
Lunar
beneficiari , prin
curăţat stâlpi, curăţat şanţuri
participarea activă la acţiuni
Acţiunea 1.2.3
în folosul comunităţii ;
Efectuat curăţenie/întreţinere
 Utilizarea eficientă a
RESPONSABIL – Viceprimar
Martie – Octombrie
spaţiu verde aparţinând
resurselor umane aflate la
Primăriei Comunei Cămărzana
dispoziţia Primarului
Acţiunea 1.2.4
comunei Cămărzana cu
Decolmatarea podurilor şi
cheltuieli reduse de la
podeţelor, curăţarea albiilor
RESPONSABIL – Viceprimar
Martie – Octombrie
bugetul local ;
văilor şi pârâurilor din comuna
 Susţinerea funcţionalităţii
Cămărzana
persoanei / familiei şi
Acţiunea 1.2.5.
menţinerea în mediul
Tăierea şi curăţarea vegetaţiei
propriu de viaţă ;
aflată sub liniile de medie şi
 Prevenirea săvârşirii actelor
RESPONSABIL – Viceprimar
Iulie – Octombrie
mare tensiune, aflate pe
de infracţionalitate prin
domeniul public al comunei
creşterea gradului de
Cămărzana
utilitate a implicării
Acţiunea 1.2.6
beneficiarilor în acţiuni în
Sprijinirea prin acţiuni de
folosul comunităţii şi
curăţare a deşeurilor rezultate
RESPONSABIL – Viceprimar
În caz de necesitate
totodată a propriei
în urma viiturilor de pe râul
persoane/familii ;
Valea Mare și Lechincioara
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Acţiunea 1.2.7
Asigurare instructaj privind
normele de tehnică a securităţii
muncii pentru toate persoanele
care prestează acţiuni ori
lucrări de interes local

RESPONSABIL
Persoana desemnată să asigure instructaj
privind normele de tehnică a securităţii
muncii din cadrul aparatului propriu al
primarului comunei Cămărzana

Lunar

Cămărzana la 29.01.2020

Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Dobraș Ioan

Contrasemnează,
Secretar general UAT ,
Honca Cristina-Mariana
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