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ANEXA LA HOTARAREA NR. 11/27.02.2019 

 

PLAN  DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2019 
Întocmit în conformitate cu prevederile  art. 6 alin.(7) si (8) din Legea  nr. 416/2001 

 
 
Nr. 
Crt. 

Obiectiv Acţiuni si măsuri intreprinse Termene 
de 

Realizare 

Resurse Responsabili 
 

1 Lucrări de curăţare manuala a 

albiilor văilor  de pe raza 

comunei. 

Indepărtarea vegetatiei specifice ,crescute in 

albia văilor, indepărtarea gunoaielor 

depozitate in aceste zone, decolmatare, 

săpături manuale 

permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

Ispas Ioan 

Piclisan Iuliana-

Anuta 

2 Lucrări de intretinere in zona 

monumentelor eroilor, 
a statiilor de autobuz, si prin 

localitatile comunei 

Indepartarea resturilor vegetale ,a 

gunoaielor ,intreţinerea acostamentelor, 

zugrăvirea pomilor,vopsirea gardurilor de la 

monumentele eroilor 

Lunile 4-5 Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

Ispas Ioan 
Piclisan Iuliana-

Anuta 

3 Lucrări de intretinere a zonei 

adiacente Scolii cu cls.I-IV 
Blandiana si Acmariu 

Indepărtarea resturilor vegetale , a 

mărăcinisurilor , a gunoaielor,reparaţia 

gardurilor. 

Luna 6 Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Ispas Ioan 
Piclisan Iuliana-

Anuta 
4 Lucrări de intretinere a 

acostamentului pe lungimea  
drumului judeţean de pe raza 

comunei si a drumurilor 

comunale. 

Indepartarea resturilor vegetale , a 

gunoaielor, intreţinerea acostamentelor, 

curaţarea şanturilor de scurgere a apei 

rezultată din ploi si zăpezi. 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

Ispas Ioan 
Piclisan Iuliana-

Anuta 
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5 Lucrări de intreţinere in incinta 

curţii primăriei. 
Indepărtarea resturilor vegetale, curaţarea 

şantului din fata institutiei, plantarea de flori 

in curtea institutiei, vopsirea panourilor de 

afisaj si a gardului. 

Lunile 4-5 Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

Ispas Ioan 
Piclisan Iuliana-

Anuta 
 
 

6 Intreţinerea şanturilor de 

scurgere a apei de pe raza 

comunei Blandiana 

Curaţarea şanturilor , desfundarea podeţelor  

si a rigolelor. 
Permanent Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Ispas Ioan 
Piclisan Iuliana-

Anuta 
7 Intreţinerea terenului de fotbal  

din localitatea Blandiana 
Taiat iarba, reparaţii gard Lunile 4-6 

9-10 
Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Ispas Ioan 
Piclisan Iuliana-

Anuta 
8 Intreţinerea drumurilor 

comunale. 
Lucrări de plombare cu pietris a gropilor 
Lucrari de intretinere a santurilor 
 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

Ispas Ioan 
Piclisan Iuliana-

Anuta 

9 Alte activităti de interes si 

utilitate publică 
Aprovizionarea cu  lemn de foc  a 

institutiilor de pe raza comunei.(fasonat, 

transport, crepat, aranjat  in magazie), 

diferite activitati de intreţinere si reparatii 

ocazionate de producerea unor fenomene 

naturale(ploi torentiale, vant 

puternic,incendii,cutremure,inundatii) 

activităţi de sprijinire a serviciilor 

 voluntare pentru situaţii de urgenţă,pe baza 

recomandărilor acestora 

Lunile 5-6 
9-10 
 
 
Intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

Ispas Ioan 
Piclisan Iuliana-

Anuta 
 

Intomit, 

Consilier 

                                                                   Cucerzan Cornelia                                                                    
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  Nr. 375/18.02.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind  aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe 

anul 2019, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii 

nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia beneficiară de ajutor 

social, are obligaţia de a presta lunar, acţiuni sau lucrări de interes local. 

Prin persoană aptă de muncă se înţelege  persoana care îndeplineşte următoarele 

condiţii : 

- are vârsta cuprinsă  între  16 ani şi vârsta standard de pensionare ; 

- nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi, prevazută de lege ; 

- are starea de sanatate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac 

aptă pentru prestarea unei munci. 

La Primăria comunei Blandiana beneficiază de venitul minim garantat acordat 

conform Legii nr.416/2001, un numar de 32 familii şi/sau persoane singur,din care, 2 familii 

formate din 3 persoane, 5 familii formate din 2 persoane și 25 persoane singure sunt 

beneficiare de ajutor social, iar dintre acestea 19 persoane sunt apte de muncă şi efectuează 

ore, 13 făcând excepţie  de a presta lunar ore de muncă, deoarece fie au vârsta de pensionare, 

fie au capacitatea de munca pierduta. 

Avand in vedere prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit  cărora  primarii au 

obligatia să întocmească un plan de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de munca,  să ţină evidenţa acestor ore şi să asigure  instructajul privind tehnica 

securităţii în muncă, iar Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual  prin 

hotarare a consiliului local.  

Faţă de cele prezentate mai sus, propun adoptarea de către Consiliul Local al comunei 

Blandiana, a unei hotărâri privind  aprobarea planului de acţiuni şi lucrari de interes local pe 

anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 

nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform proiectului de hotărâre iniţiat 

pe primarul comunei Blandiana în acest sens. 

      

Consilier, 

Cucerzan Cornelia-Alina 
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