
                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele 

beneficiare de ajutor social care au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de 
interes local 

 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA,JUD.BISTRIŢA-NĂSĂUD in prezenta 
a______consilieri; 
 Având în vedere: 
                       - Referatul de aprobare  cu nr. 112/23.01.2020 a primarului comunei Rebra prin 
care se arată necesitate adoptării unei astfel de hotărâri; 
  - Raportul  nr. 113 din 23.01.2020 întocmit de asistentul social din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, prin care se arată necesitatea stabilirii a  criteriilor care stau la baza 
calculului venitului anual şi lunar  incepand cu 01 ianuarie 20120 în vederea aplicării prevederilor 
Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat. 
                      -   Raportul nr.114 din 29.01.2020 al Comisiei  sociale  pentru activitati social-
culturale, invatamant sănătate si familie, munca si protecţie social, activitati sportive si de agrement 
; 
  - prevederile art.4,6,8 şi 14 din Legea nr.416/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
                      - prevederile art 18 la 23  şi 28   din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul  prevederilor art. 129(1) și (2)  lit  „d” alin. (7) ,  lit. „b” Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,  privind Codul administrativ, 
      

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 
 

  Art.1.Se aprobă pentru anul 2020  Planul de acţiuni de interes local pentru 
persoanele beneficiare de ajutor social care au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrări 
de interes local conform Anexei nr. 1 care face parte integranta  din prezenta hotărâre. 
           Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotararea Consiliului local Rebra nr. 
3/2019 privind Planul de acţiuni de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care 
au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrări de interes local 
          Art. 3 . Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei si  
are aplicabilitate    începând cu 1 ianuarie 2020. 
          Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei, compartimentul financiar –contabil al primariei si  persoana  din aparatul de specialitate al 
primarului care  are atributii concrete in aplicarea  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat   
          Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei cu: 

 Institutia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud 
Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bistriţa-Năsăud 
Compartimentul buget-finanţe din cadrul Primăriei comunei Rebra 
Asistentul social din cadrul  Primăriei comunei Rebra. 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ______ voturi din______consilieri prezenţi. 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

GAVRILOAIE  DUMITRU-CORNELIU 
                                                                                                               Contrasemnează, 

                                                                                                  Secretar general, 
                                                                                                                   Vasile Calini 

               NR.2 .       
       DIN 30.01.2020                          
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    Anexa nr.1 la   

                                                                  Hotararea Consiliului local al comunei Rebra  
                                                                                                                       Nr...2.... din.30.01.2020 

PLAN LUNAR  
 

PRIVIND ACTIUNILE SI LUCRARILE DE INTERES LOCAL 
       

1. LUNA IANUARIE 
- deblocari de drumuri  
- transport zapada 
- curatat alei si strazi de zapada 
- decolmatat si curatat santuri, rigole de scurgere apa pluviala 

2. LUNA FEBRUARIE 
- decolmatat si curatat santuri, rigole de scurgere apa pluviala 
- curatari si igenizari albia raului si a paraielor afluente 
- curatat alei si strazi de zapada 
- curatat bazin apa 

3. LUNA MARTIE 
- curatirea si igienizarea albiei raului si a paraielor aferente 
- igenizat curtea  si incinta caminului cultural 
- curatat si decolmatat santurile si podetele 
- curatat alei si strazi 

4. LUNA APRILIE 
- vopsit  borduri sosele, podete, copaci si arbustii de pe marginea soselei si strazilor 
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural 
- curatat alei si strazi 
- lucrari de curatenie si igienizare a albiei raului 
- curatat bazin apa 

5. LUNA MAI 
- lucrari de curatenie a drumurilor 
- lucrari de curatenie la terenul de sport 
- curatat alei si strazi 
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural 
- lucrari de curatenie si igienizare a albiei raului 

6. LUNA IUNIE 
-  lucrari decuratenie si amenajare a bazei sportive 
- indreptarea si inlocuirea stalpilor de sustinere a gardului din jurul bazei sportive 
- lucrari de curatenie a drumurilor 
-      curatat alei si strazi 
-      lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural 
    

7. LUNA IULIE 
- lucrari de curatenie si amenajare la terenul de sport 
- vopsit cu var zidul din fata bisericii ortodoxe 
- curatat alei si strazi 
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural 
- curatat bazin apa 

8. LUNA AUGUST 
- lucrari de curatenie si amenajare la terenul de sport 
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- curatari si igenizari albia raului si a paraielor afluente 
- curatat alei si strazi  
- lucrari de aprovizionare cu lemne pentru institutiile din localitate 
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural 

9. LUNA SEPTEMBRIE 
- lucrari de aprovizionare cu lemne pentru institutiile din localitate 
- curatat alei si strazi 
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural 
- curatat si decolmatat santurile si podetele 
- curatat bazin apa 

10. LUNA OCTOMBRIE 
- lucrari de aprovizionare cu lemne pentru institutiile din localitate 
- curatat alei si strazi 
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural 
- curatat si decolmatat santurile si podetele 
- curatat bazin apa 

11. LUNA NOIEMBRIE 
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural 
- decolmatat si curatat santuri si podete 
- lucrari de aprovizionare cu lemne pentru institutiile din localitate 
- deblocari de drumuri , transport zapada 
- curatat alei si strazi 

12. LUNA DECEMBRIE 
- deblocari de drumuri , transport zapada 
- lucrari de curatenie la primarie si caminul cultural 
- curatat alei si strazi de zapada 
- pregatiri pentru noul an 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


