
ROMÂNIA                                                                                                          
JUDEŢULBISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                  
CONSILIUL LOCAL                                                         Nr 3133/28.12.2022                          
AL COMUNEI NEGRILEȘTI                                                    

PROIECT  DE  H O TĂ R Â R E
privind aprobarea planului de lucrări de interes local, în vederea aplicării art. 6 din Legea

nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local al comunei  Negrilesti întrunit în şedinţa ordinară în data de _________ în
prezenţa unui număr de __ consilieri din totalul de ___ în funcţie, şedinţa fiind publică

Având în vedere:
-referatul de aprobarea nr 3133/28.12.2022 privind necesitatea luării unei hotărâri prin care

să se stabilească planul de lucrări în vederea aplicării art.6 din Legea nr.416/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare;

-raportul de specialitate  3135/28.12.2022 privind necesitatea luării unei hotărâri prin care
să se stabilească planul de lucrări în vederea aplicării art.6 din Legea nr.416/2001, cu modificările
şi completările ulterioare;

-avizul consultative al Comisie nr I  Comisia juridică şi administraţie publică locală
-prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 28 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.50/2011  pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/ 2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi comletările ulterioare;

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală;

În temeiul prevederilor art.  129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) , art. 139 alin.(3) lit.a)  și art. 
196 alin.(1) lit.a)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 
ART 1 Se aprobă Planul de lucrări de interes local pe anul 2023  conform anexei care face 

parte integranta din prezenta hotarare
ART.2  Hotărârea  s-a  adoptat  cu  __  voturi  „pentru”,  __  „abţineri”  şi  __

„împotrivă.”( majoritate simplă). 
ART.3  Hotărârea va fi făcută publică prin grija secretarului general al comunei în satele

componente comunei Negrilești.
ART. Hotărârea se comunică cu:
- Instituţia Prefectului- Judeţul Bistriţa-Năsăud.
-  primarul comunei Negrilesti;
-  responsabilul   cu  asistenţa  socială  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului

comunei Negrilesti;
-  A.J.P.S.Bistrita-Nasaud;

Primar,
Costin  Dumitru                                                 

     Aviz de  legalitate 
  Secretar general al UAT
Mureșan Dănuța-Domnica



         
JUD BISTRITA-NASAUD                                                                          
   PRIMARIA NEGRILESTI                                                             Anexa la proiect

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL CE SE VOR DESFASURA IN ANUL 2023 DE
BENEFICIARII LEGII 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

.1  Perioada ianuarie-martie 2023
-lucrari de dezapezire;
-decolmatarea santurilor de zapada si gheata;
- curatarea albiilor raurilor de crengi cazute care ar putea produce blocaje de gheata;
-imprastierea de material antiderapant pe strazi;
-lucrari de intretinere baza sportiva, camine culturale;
-alte lucrari care necesita efectuate si nu au putut fi prevazute;

       2.     Perioada aprilie-iunie 2023
        - decolmatarea santurilor de zapada si gheata;
        -adunarea crengilor cazute din copaci in timpul iernii;
         -curatarea albiilor raurilor si a paraielor;
        - actiuni de infrumusetare a comunei;
         -repararea drumurilor de hotar degradate de fenomene meteorologice;
         -participarea la actiuni de impadurire;
         - lucrari de intretinere baza sportiva, camine culturale;
         -alte lucrari care necesita efectuate si nu au putut fi prevazute;
     3    Perioada iulie-decembrie 2023
          - intretinerea santuriloer si decolmatarea de vegetatie;
          -curatarea albiilor raurilor;
          -taierea crengilor de copaci de pe marginea drumurilor;
          -intretinerea si infrumusetarea centrului civic;
          -participarea la actiuni de crapat  si depozitare a lemnelor la institutiile publice;
           -curatarea santurilor de resturi vegetale;
           -depozitarea de material antiderapant pentru iarna;
           -lucrari de intretinere baza sportiva, camine culturale;
           -alte lucrari care necesita efectuate si nu au putut fi prevazute;



ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                                                  
COMUNA  NEGRILEȘTI
 Nr. 3134/28.12.2022

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

-prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 28 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.50/2011  pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a    prevederilor    Legii nr.416/ 2001 privind venitul

minim garantat, cu modificările şi comletările ulterioare;

Ca urmare este necesar și oportun să fie supus aprobării Consiliului local Negrilesti planul

de lucrări pe anul 2023.

Potrivit art. 6 alin. 7:”  Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări

de  interes  local  pentru  repartizarea  orelor  de  muncă  prevăzute  la  alin.  (2),  să  ţină  evidenţa

efectuării  acestor ore şi  să asigure instructajul  privind normele de tehnică a securităţii  muncii

pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de

lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările

venite din  partea instituţiilor  partenere  în  organizarea  şi  evidenţa orelor  de muncă,  planul  de

acţiuni  sau de lucrări  de interes local  poate fi  reactualizat  pe parcursul  anului  şi  aprobat prin

hotărâre a consiliului local”.

Dispun secretarului comunei înaintarea proiectului de hotărâre către dna Veja Anisia-Aurora

în vederea întocmirii raportului de specialitate iar ulterior comunicarea documentelor către comisia

de specialitate nr. I  Comisia juridică şi administraţie publică locală în vederea emiterii  avizului

consultativ.

Primar,
Costin Dumitru 


