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DISPOZIŢIE 

Referitor la: aprobare plan de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura 1n luna 
decembrie 2022, cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 

Având in vedere: 

referatul nr. 11076/28.11.2022 al Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina; 
prevederile Legii nr. 416/2001 privind veni-tul minim garantat cu modificările şi completările 
ulterioare; 
prevederile HCL nr. 413/20.12.2021 referitor la aprobare plan de acţiuni şi lucrări de interes 
local ce se vor desfăşura 1n anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social; 
art. 28 alin.(1) şi alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) şi alin. (5) lit c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.b) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA 
DISPUNE: 

Art.1.(1) Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor desfăşura 1n luna 
decembrie 2022 cu beneficiarii de ajutor social acordat In temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Planul de acţiuni şi lucrări de interes local este prezentat 1n anexa ce face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Direcţia de Asistenţă Socială Slatina va lua măsuri de comunicare a prevederilor 
prezentei dispoziţii. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt; 
- Direcţia de Asistenţă Socială Slatina. 
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Contrasemnează: 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai Ion I 

CAPL PO 02/F2 



ANEXĂ. la Dispoziţia nr. 4/'„,2J 

PROGRAM DE ACTIUNI ŞI LUCRĂRI PUBLICE DE INTERES LOCAL 
ce se vor desra'şura cu beneficiarii de ajutor social 1n luna decembrie 2022 

• 

• 

A: 
1. La Colegiul Naţional „Radu Greceanu" Slatina: 

> intreţinere şi reparare a aleilor, drumurilor, şanţurilor: 
• strângerea 1n grămezi a materialului rezultat şi incărcarea acestuia 1n remorci 
• curăţarea şanţurilor de scurgere din zona sălii de sport 
• Indepărtarea zăpezfi şi a gheţii de pe străzi şi trotuare 
• cosireakăierea ierbii din incinta şcolii, iar acolo unde situaţia o va impune, se va Indepărta 
pământul ce impiedică scurgerea apei pluviale 1n şanţuri 

> Executarea şi 1ntreţinerea şanţurilor existente, respectiv: decolmatarea şi curăţenia acestora 
• indepărtarea gardului viu, a arbuştilor şi a mărăcinflor existenţi 
• toaletarea copacilor existenţi din incinta şcolii 
• repararea şi intreţinerea: unităţii de Invăţământ, parcări: 
• curăţarea şanţurilor de scurgere (Canal Sopot), a aleilor din unitatea de invăţământ 
• curăţarea locurflor speciale de depozitare a gunoaielor 
• amenaj area şi Intreţinerea spaţiilor verzi, a terenurilor de sport 
• 1n perioada de primăvară se vor efectua lucrări de vâruire a pomilor din incinta şcolii 

> Curăţarea şi Intreţinerea terenurilor de sport 
• curăţarea constând In: Indepărtarea mărăcinilor, resturilor vegetale, cioturilor, tăierea arbuştilor 
• intreţinerea constând In: văruirea pomilor, colectarea selectivă a deşeurilor, Intreţinerea şi 

vopsirea gardurilor, a băncilor şi a balustradelor, plantarea florilor 
2. La Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian" Slatina: 

> lucrări de intreţinere şi curăţare a spaţiilor verzi din jurul şcolii 
3. La Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu" Slatina: 

> activităţi curăţenie şi igienizare 1n interiorul unităţii şcolare 
4. La Şcoala Gimnazială „Ştefan Protopopescu" Slatina: 

> lucrări de Intreţinere a spaţiilor din cadrul unităţii 
5. La Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga" Slatina: 

• indepărtarea vegetaţiei specifice, strâns şi Incărcat gunoaiele depozitate In aceste zone, săpat în 
jurul pomilor, văruit pomii, săpat grădina, tuns iarba, măturat alei şi teren sport, văruit bordure 

• Indepărtarea zăpezii cu mijloace manuale, imprăştierea materialelor antiderapante, 
indepărtarea ţurţurilor de gheaţă, Indepărtarea zăpezfi de pe trotuarele din imprejurul şcolii,etc. 

6. La Şcoala Gimnazială nr.1 Slatina: 
> lucrări de Intreţinere a spaţiilor verzi din curtea şcolii 

7. La Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Slatina: 
> lucrări de Ingrijire şi intreţinere a spaţiilor din jurul grădiniţei 

8. La Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Slatina: 
> lucrări de Ingrijire şi Intreţinere a spaţiilor din jurul grădiniţei 

9. La Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Slatina: 
> lucrări de ingrijire şi intreţinere a spaţiilor anexate grădiniţei şi structurilor arondate. 

10. La Grădiniţa cu Program Prelungit „Ion Creangă" Slatina: 
> lucrări de ingrijire şi şi curăţenie a curţfi exterioare. 

11. La SC LOCTRANS SA Slatina: 
> acţiuni şi lucrări de curăţenie, spălare şi igienizare a spaţiilor de folosinţă comună deţinute de 

operatorul de transport public local de persoane. 

B. Descărcare/Incărcare/manipulare pachete produse alimentare acordate 1n cadrul POAD. 


