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HO'TARAREA NR. I5
Din data de 26.111.2021

PRIVINI) APROBAREA, PENTRI.] ANI,JL 2O2 I, A (; RAT-IC]UI,L I DE I,I- CRARI IN T'oLOSUI,
CO\II.JNITATII CT] BENET-ICIARII DI.] \'ENIT NII\I}I GARAN'TAT,
CONF'ORi\'I PRF]V!]DI.]RII,()R I,I](;II NR.4I61200I CI.] NIOI)I1'ICARII,E SI CONIPI,ET,{RII,E
I.ILTT]RIOARE

Consiliul local al municipiului Blaj. intrunit in qedinll ordinarl in data de 26 ianuarie 2021;
Luand in dezbatere Proiectul dc hotarare privind aprotrarea pentru anul 2021 a graficului

de lucrari in folosul comunitatii, cu beneficiarii de venit minim garantat, conform Legii nr.
.l1612001 cu modificarile si completarile ulterioare l

Analizand raportul de specialitate nr. 134-1/20.01.2021 si expunerea de motive
nr.134,l/20.01.2021 ale Serviciului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Blaj , prin care se propune aprobarea pentru anul 2021 a graficului de
lucrari in folosut comunitatii, cu beneficiarii de venit minim garantat, conform l,egii nr. 416i2001

cu modificarile si completarile ulterioare :
Avind in vedere raportul de avizare/ aprobare al proiectului de hotarare nr.

1681121.01.2021 aprobat de Primarul municipiului Rlaj;
LuAnd act de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

municipiului Blaj;
Cunoscand prevederile art.6. alin.2 si alin. 7, din l,egea 4l6l2lnl completata si modificata

cu Legea nr.27612010, art. 28. alin.l,2.-1 din HGR nr.50/2011, L,egii2l5/ 200l,cu modificarile si

completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.l29 alin ( I ), alin (2) lit d, coroborat cu alin (7) lit n) din

OU(] nr. 57/2019 Codul Administrativt
in temeiul prerederilor art.l29 alin.( I ). alin. 12) lit.d), alin.(7) lit.n) precunr si ah art.l.l.1 -

l.l0 din OU(l.nr.57/20l9 prirind ('odul administrativl

CONSII,IUL I,OCALAI, NIUNICIPIULT]I IILAJ
H()TARASTE:

Art.l.- Consiliul local al municipiului Blaj aproba, pentru anul 2021, graficul de lucrari
in folosul comunitatii, care vor fi prestate de catre beneficiarii de venit minim garantat , in
conformitate cu prevederile legii nr.,ll6l2fi)1, cu modificarile si completarile ulterioare. conform
anexei I parte integranta la prezenta hotarare.

Art.2. - Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

.T



Art.-3.-Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - judetul AIba, Primarului
municipiului Blaj, Secretarului municipiului Blaj, Serviciului de Asistenta Sociala din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj,

Art.4. a) Prezenta hotlrdre se va supune controlului de legalitate exercitat de Prefect, in
conditiile OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ.

b) Prezenta hotirdre poate fi contestatl in termenele, condiliile qi la instanla
competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului administrativ
nr. 554 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5.-Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 19 voturi < pentru > valabil
exprimate din totalul de l9 consilieri locali.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSII,IER I,OCAI,,

Teodor BIrbat

C()N1'R SENINEAZA,
SECRI,]1- (;ENF]RAI,.

Se teflnescu
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Anexa la HCL U .r011

GRAFIC DE LUCRARI CU BENEFICIARII DE VMG IN CONDITIILE LEGII 4I61200I. CTJ

MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

DECEMBRIE Curatenie rig ile din municipiul Blaj si
localitatile a

PRESF_r)l \r'F_ r)t-. sF.r)r\ ( ()\IR t-\t\t.AZ i.('o\sU_l SIi( RI.- R (;t_\ER\t_.

LLI\IA ACTI\IITATEA DESFASURATA

I IANUARIE Curatenie rigole pe strazile din municipiul Blaj si
localitatile apartinatoare

) FEBRUARIE Curatenie rigole pe strazile din municipiul Blaj si
localitatile apartinatoare

., MARTIE Igienizare diguri si zona malurilor raurilor Tamava Mica
si Tamava Mare

1 APRILIE Lucrari de igienizare si curatare a deseurilor depozitate in
cimitire si zonele adiacente acestora

5 MAI Curatenie rigole pe strazile din municipiul Blaj si
localitatile apartinatoare

6 IUNIE Igienizare diguri si zona malurilor raurilor Tamava Mica
si Tamava Mare

7 IULIE lgienizare diguri si zona malurilor raurilor Tamava Mica
si Tarnava Mare

8 AUGUST Curatenie rigole pe strazile din municipiul Blaj si
localitatile apartinatoare

9 SEPTEMBRIE Igienizare diguri si zona malurilor raurilor Tamava Mica
si Tarnava Mare

10. OCTOMBRIE Lucrari de igienizare si curatare a deseurilor depozitate in
cimitire si zonele adiacente acestora

I l. NOIEMBRIE Igienizare diguri si zona malurilor raurilor Tamava Mica
si Tarnava Mare
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