
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA MAGIRESTI 

CONSILIUL LOCAL  

       

 HOTARAREA 

nr. 5 din 27.01.2021  

Privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021  

pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte 

de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, si a contravenienților ce trebuie sa execute o munca in folosul 

comunității 

 

Consiliul Local al Comunei Măgirești, județul Bacău întrunit in ședința ordinara de 

lucru in data de  27.01.2021; 

 

Având in vedere: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei din care reiese necesitatea 

aprobării  Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021  pentru 

repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte 

de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior precum si a 

contravenienților ce trebuie sa presteze o munca in folosul comunității 

înregistrata sub nr.325/15.01.2021; 

 Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei înregistrat sub numărul 326/15.01.2021; 

 Raportul de avizare favorabil cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local Măgirești 

In conformitate cu prevederile 

 art.6 alin.(7) si (8 ) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

modificata si completata ulterior (Lg. nr.276/2010) si Normele Metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările si completările ulterioare, aprobata prin H.G. nr.50/2011; 

 art.39, alin 2 coroborat cu prevederile art.5, alin 2, lit c si art. 9, alin 5 din 

Ordonanța Guvernului 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor 

 

In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, alin 

1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTARASTE 
 

Art.1 Se aproba Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021  

pentru repartizarea orelor de munca ce urmează a fi efectuate de către persoanele apte 

de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind 



venitul minim garantat, modificata si completata ulterior, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 (1) Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzut in articolul 

precedent, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum si lista lunara cu 

persoanele care urmează sa efectueze acțiuni sau lucrări de interes local vor fi afișate la 

sediul instituției prin grija viceprimarului. 

(2) In funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere in 

organizarea si evidențierea orelor de munca, planul de acțiuni sau de interes local poate 

fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotărâre de consiliu local. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde  Serviciul Public de 

Asistență Socială. 

 

 
Președinte de ședință                                                                 contrasemnează 

        consilier                                                               secretar general al comunei Măgirești 

                                                                                          Bucurel Iulia Mihaela 
                                                                   
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu       voturi pentru,  .voturi împotrivă,   abțineri de cei     . consilieri locali 

prezenți 
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ANEXA  

     la hotărârea Consiliului local Măgirești nr. 5/27.01.2021 

 

Președinte de ședință                                                               contrasemnează 

                                                                                    Secretar general, Bucurel Iulia Mihaela                     

Nr. 

crt 

 

Obiectiv 

Acțiuni si masuri întreprinse Termene de 

realizare 

Resurse Responsabili 

1. Întreținerea in sezonul rece a 

drumurilor comunale de pe 

raza comunei  

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace 

manuale, împrăștierea 

materialelor antiderapante, etc 

 

Lunile  10 - 12 

contravenienți 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

viceprimar 

2. Lucrări de curățare manuala a 

albiilor pârâirilor de pe raza 

comunei 

Îndepărtarea vegetației specifice, 

crescute in albia pârâirilor, 

îndepărtarea gunoaielor 

depozitate in aceste zone, etc 

 

 

Permanent 

 

contravenienți 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

viceprimar 

3. Lucrări de întreținere a 

spațiilor verzi 

Îndepărtarea mărăcinișurilor, a 

gunoaielor, vopsirea si reparația 

gardurilor, plantarea de flori, 

gazon, pomi ornamentali etc. 

 

 

Permanent 

 

contravenienți 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

viceprimar 

4. Lucrări de întreținere a zonei 

centrale a comunei 

Curățarea șanțurilor, îndepărtarea 

resturilor vegetale, a 

mărăcinișurilor, a gunoaielor, 

vopsirea si reparația gardurilor, 

etc 

 

 

Permanent 

 

contravenienți 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

viceprimar 

5. Lucrări de întreținere a 

acostamentului pe lungimea 

drumurilor comunale aflate 

pe raza comunei  

Îndepărtarea malului si a altor 

resturi ramase in aceste zone ca 

urmare a scurgerii apei rezultate 

din precipitații 

 

 

Permanent 

 

contravenienți 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

viceprimar 

6. Întreținerea șanțurilor de 

scurgere a apei de pe raza 

comunei  

Îndepărtarea resturilor vegetale, a 

mărăcinișurilor, a gunoaielor, etc 

   

  Permanent 

contravenienți 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

viceprimar 

7. Activități de interes si utilitate 

publica 

Aprovizionarea depozitelor cu 

lemne, diferite activități de 

întreținere si reparații ocazionate 

de producerea unor fenomene 

naturale(ploi torențiale, incendii, 

vânt puternic, inundații etc.) 

    

 

   Intervenții 

    ocazionale 

 

contravenienți 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

viceprimar 

8. 

 

Lucrări de strângere a 

deșeurilor de pe raza comunei  

 

Colectarea selectiva a deșeurilor 

din materiale reciclabile, a 

deșeurilor solide rezultate in urma 

demolărilor, lucrări manuale de 

restrângere a depozitelor 

 

 

  lunile 1 - 5 

 

contravenienți 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

viceprimar 

9. Lucrări de întreținere in 

incinta curților instituțiilor 

publice  

Îndepărtarea resturilor vegetale, a 

gunoaielor, vopsirea si reparația 

gardurilor etc. 

 

Permanent 

 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

viceprimar 

10 Lucrări de demolare a 

construcțiilor dezactivate din 

domeniul privat al comunei 

Demolarea propriu-zisa, selecția 

materialelor refolosibile si 

transferul acestora către locuri 

special amenajate, pregătirea 

terenurilor in vederea redării unei 

noi destinații 

 

 

Intervenții 

ocazionale 

 

contravenienți 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

viceprimar 




