
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA HERECLEAN
CONSILIUL LOCAL

HC)TARAREA NR.3
din 19.01.2021

privind aprobarea Planuluii de acfiuni a lucririlor de interes local pentru
repartizarea orelor de muncl a persoanelor beneficiare de venitul minim

garantatr pentru anul 2021

Consiliul Local Hereclean,
Avind in vedere:

- referatul primarului nr. 255 din 13.01 .2021, privind aprobarea Planului de acliuni
a lucrdrilor de interes local prontru rcp:aylirurea orelor de muncd a persoanelor
beneficiare de venitul minim garantat,pentru anuI202l;
- raportul de specialitate nr. 256 din 13.01 .202I intocmit de Compartimentul de
prestatii sociale;
- raportul comisiilor de specialil.ate ale consiliului local;
- prevederile art. 6 alin.7 din L,egea nr. 4161200I privind venitul minim garantat,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 5012011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.4l6l200I privind venitul minim garantat;
- prevederile art. 129 aIin(2)lil:,."d", alin. (7) lit. "b" din Ordonanla de Urgenjd a

Guvemului nr. 57 |2}Ig,privind Codul Administrativ;
in temeiul art. 196 alin.(1), lit. (a) din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr.

57 12019, privind Codul adminir;trativ

HorARAgrE:

Art.l. Se aprobd Planurl de acliuni a lucrdrilor de interes local pentru
repartizarea orelor de muncd a persoanelor beneficiare de venitul minim garantat,
pentru anul 202I prevdzut in Anexa nr.l , care face parte integrantd din prezenta
hotdrAre.

Art.2. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinteazd,
viceprimarul comunei Hereclearr qi Compartimentul de de presta{ii sociale.

Art.3. Prezenta hotdr6re se comunicd cu:
- Institu{ia Prefectu.lui Judetului Sdlaj;
- AJPIS Sdlaj;
- Primarul comuneii Hereclean;
- Cetdfenii comunei prin afigare;
- Dosar hotdr6ri .

PRE$EDINTE DE $EDIN'TA,
Burghele Vasile

CONTRASEMNEAZA.
SECRET'AR GENERAL,

Fizegan Otilia-Cosmina



Anrexa nr.l la Hotirirea nr.3 din 19.01.2021

Planul de acfiuni a lucrlrilor de interes local a persoanelor
beneficiare de venitul minim garantat

pentru anul 2021

Luna Actiuni si lucriri de interes local
Ianuarie Curdtirea $i dezdp,ezftea la punctele sanitare, biserici, stalii de autobuz,

camine culturale <le pe raza comunei;
Tdiarea lemnului de foc pentru gcolile din comund gi depozitarea acestora;

Curalirea gi aduneuea resturilor menajere de pe domeniul public din
localitatile comunei;
Decolmatare sanfirri si podete pentru scurgerea apelor pluviale in satele
comunei si alte lucriri neprevdzute;

Februarie Intrelinerea qi dezdp ezirea trotuarelor din centrul satelor;
Tdiarea lemnului de foc pentru gcolile din comund qi depozitarea acestora

CuraJirea gi adunzuea resturilor menajere de pe domeniul public din
localitatile comunei;
Decolmatare santuri si podete pentru scurgerea apelor pluviale in satele
comunei si alte lucrdri neprevdzute;

Martie Curalirea gi adunarea resturilor menajere de pe domeniul public din
localitatile comunei;
Defrigarea vegetarliei forestiere de pe domeniul public din localitatile
comunei;
Decolmatare sanfirri si podete pentru scurgerea apelor pluviale in satele

comunei si alte lucrdri neprevSzute;;
Aprilie Curalirea gi adunarea resturilor menajere de pe domeniul public din

localitatile comurrei;
Defrigarea vegetarfiei forestiere de pe domeniul public din localitatile
comunei;
Decolmatare sanfirri si podete pentru scurgerea apelor pluviale in satele
comunei si alte lucrdri neprevbzute;;

Mai Defrigarea vegetatfiei forestiere de pe domeniul public DC 74 Panic qi alte
lucrdri neprevdzute;

lunie Defrigarea vegetatfiei forestiere de pe domeniul public DC L2 Hereclean g

DC 7 Diosod-Boc,sita si alte lucrdri neprevdzutel:

Iulie Defrigarea vegetatfiei forestiere de pe domeniul public DC 54.
Monumentul lui l\4ihai Viteazul-Gurusldu;
Curalirea gi adunalrea resturilor menajere qi a altor materiale din zona
Monumentului lui Mihai Viteazul - Gurusldu $i alte lucrdri neprevdzute;;

August Curalirea gi adunauea resturilor menajere gi a altor materiale din zona
Monumentului lui Mihai Yitearul - Gurusldu;
Defrisarea vegetal;iei forestiere de pe domeniul public DJ 110 A



uuruslau sl alte lucrarl azlJle

Septembrie Tdiarealemnului de foc pentru gcolile din comund gi depozitarea acestora
inmagaziile scolilor;
Cosirea vegetaliei gi intrelinerea gantului de pe l6ngd DC 74,DC 12, DC 5

si DC 7 qi alte lucrdri neprevlzute;;
Octombrie Curb(irea malurilor gi a cursurilor de apd din comuni de resturi vegetale,

gunoaie si alte malteriale si alte lucriri neprev5zute;:
Noiembrie Decolmatare santuri si podete pentru scurgerea apelor pluviale de pe

domeniul public in satele comunei;
Pregdtirea punctellor stabilite cu material antiderapantin toate satele
comunei qi alte lucrdri neprevdzute;;

Decembrie Curdtirea gi dezdp,ezirea la punctele sanitare, biserici, stalii de autobuz,
camine culturale de pe raza comunei;
Dezdpezirea trotuarelor din centrul satelor qi adunarea gunoiului din
comund si alte lucrdri neprevdzute.

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
Burghele Vasile

CONTRASEMNEAZA,
SECRDTAR GENERAL,

Fizegan Otilia-Cosmina


