ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA

nr. 3 din 25 ianuarie 2021
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, din comuna
Rebricea, judetul Vaslui, pe anul 2021
având în vedere referatul de aprobare al proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei,
raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de
specialitate din care reiese necesitatea aprobării Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, din comuna Rebricea,
judetul Vaslui, pe anul 2020;
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 28 alin. (3)
din Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d“, alin. (7) lit. „b”, art. 139 alin. (1) şi art. 196
alin. (1) lit. „a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, din comuna Rebricea, judetul Vaslui, pe anul
2021, conform anexei care face parte integrantă prin prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de viceprimarul comunei
Rebricea.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
primarului comunei Rebricea, viceprimarului comunei Rebricea, AJPIS Vaslui si Institutiei
Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Rebricea, 25 ianuarie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 …………………………….…
Gabriel Anton

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,
 …………………………….
Jrs. Adina Maftei
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ANEXA
la Hotărârea nr. 3/25.01.2021

PLANUL ȘI NORMATIVUL DE LUCRĂRI EXECUTATE DE
BENEFICIARII LEGII NR. 416/ 2001
A.1. CURATIREA SI INLATURAREA STRATULUI DE NOROI IN GROSIME
MEDIE DE 5 CM. DE PE STRATURILE RUTIERE.
0,25 ore /100 mp.
A.2. DRENURI DE ACOSTAMENT PENTRU EVACUAREA APEI DIN
FUNDATII EXECUTATE
0,97 ore /mp.
A.3. REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA IMPIETRUIRII DIN
MACADAN.
0,75 ore /mp.
A.4. GREBLAREA PIETREI ALERGATOARE DE PE PLATFORMA
DRUMULUI, SANTURI SI TALUZE SI ASTERNEREA EI PE PARTEA
CAROSABILA.
0,01 ore/ mp.
A.5. CURATAREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIALELE ADUSE
DE VIITURI.
Se masoara la m.c.de material.
A.6. CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTULUI DE NOROI, PAMANT,
IARBA.
0,07 ore /m.p.
A.7. CURATIREA MANUALA A SANTURILOR SI RIGOLELOR.
0,243 ore /m.
A.8. DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI A CANALELOR DE
SCURGERE (se masoara la m.c. de material inainte de dizolvare).
1,584 ore / m.c.
A.9. SCOS NISIP DIN CARIERA SI TRANSPORTAT IN DEPOZITE MICI PE
PANTE.
2 ore / m.c

A.10. SAPATURA MANUALA A SANTURILOR.
2,22 ore /m.c.
A.11. ADUNATUL SI TRANSPORTUL GUNOIULUI LA PLATFORMELE DE
COLECTARE A DESEURILOR.
0,25 ore/ m.c.
A.12. INDEPARTAREA ZAPEZII SI A POLEIULUI DE PE STRATUL RUTIER.
0,07 ore / m.p
A.13. CONSERVAREA, EXTINDEREA FONDULUI VEGETAL EXISTENT SI A
TERENURILOR DE SPORT.
0,20ha/ore/zi.
A.14. CURATENIA SI DEZINFECTIA INSTITUTILOR PUBLICE CUPRINDE:
- curatirea podurilor si acoperisurilor in partea interioara prin aspiratie si
maturat.
- spalat interior a dusamelelor,tamplariei ( geamuri si usi ) si a bancilor.
- varuit interior al salilor de curs si laboratoarelor.
- maturatul si spalatul holurilor si a covoarelor .
- curatatul sobelor si a cosurilor de fum, a magaziilor de materiale.
- evacuarea zapezii de sub acoperis (acolo unde este cazul).
A.15. LUCRARI DE INTRETINEREA A CIMITIRILOR CUPRINDE:
- reparatii si imprejmuiri
- curatirea aleelor de resturi vegetale si alte materiale haotice.
- amenajarea aleelor de acces in curtea bisericilor si cimitirilor.
A.16. TOALETAREA COPACILOR DE PE
JUDETEAN SI A DRUMURILOR COMUNALE.

MARGINEA

DRUMULUI

A.17. Varuirea copacilor si a podurilor de pe marginea drumului judetean si a drumurilor
comunale.
A.18. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI REPARATII LA SCOLI, GRADINITE,
CAMIN CULTURAL, ETC
Cuprinde:
- Decopertat tencuieli
- Indepartarea moluzului rezultat
- Confectionat otel beton
- Confectionat panou
- Cofrat
- Turnat beton

A.19.

Consolidare cu plasa sudata interior exterior prinsa cu bride
Tencuieli interioare
Tencuieli exterioare
Tavane suspendate,gips –carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat,
tija cu bucla, montat gresie si faianta,etc
Pardosele din beton de 15 cm grosime in cimp fara scliviseala
Glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare in doua straturi
Taiat lemne pentru foc
LUCRARI PENTRU EXTINDERI REȚELE DE APĂ POTABILĂ

Cuprinde:
- Sapatura manuala pentru rețele de distribuție
- Executat cofraje + cofrat cămine de vizitare
- Armaturi din otel beton OB 38 Diam. 8 mm
- Turnat betoane
A.20. LUCRARI DE PREVENIRE A INUNDATIILOR
Cuprinde:
- Sapatura manuala santuri
- Decolmatat santuri si canale
- Desfundat poduri si podete
A.21. LUCRARI PENTRU AMENAJARE TEREN JOACA COPII
Cuprinde:
- Sapatura manuala in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncat in
depozit la H<0,6m T. Usor.
- Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, strat uniform RM 10 -30cm ,gros cu
sfarmare de bulgare,teren usor.
- Compactarea cu mai de mina, executat pe strat de udare, fiecare strat de 20 cm
gros T. coeziv.
- Sapatura manuala pentru extras nisip
- Montarea confectiilor metalice aparente pentru aparate joaca copii.
A.22. EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA BUNEI FUNCȚIONĂRI A
CENTRALELOR TERMICE LA ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE PE TIMP DE IARNĂ.
A.23. PAZA INSTITUȚIILOR PUBLICE.
A.24. MONTARE-DEMONTARE PARAZĂPEZI.

ROMÂNIA
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, din comuna
Rebricea, judetul Vaslui, pe anul 2021
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Rebricea are la baza prevederile art. 6
alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi
completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 28 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat.
Art. 6 alin. (7) din legea sus-mentionata prevede ca, „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.”
Art. 28 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 50/2011 completeaza prevederea conform
careia „Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului
local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului.”
Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca
beneficiarilor legii nr. 416/2001 este cel prezentat in anexa la prezentul proiect de hotarare si
poate suferi modificari pe parcursul anului, in functie de necesitati.
Motivat de prevederile legilor sus-mentionate si cu respectarea 129 alin. (2) lit. „d“, alin. (7)
lit. „b” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun adoptarea
proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, din comuna Rebricea, judetul
Vaslui, pe anul 2021, in forma prezentata de initiator.

15 ianuarie 2021
VICEPRIMAR,

Mihaila Neculai
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, din comuna Rebricea, judetul Vaslui, pe anul 2021
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Inițierea prezentului proiect de hotărâre s-a facut în baza art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia „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.”
Voi prezenta o parte din lucrările ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele beneficiare
de venit minim garantat, conform Legii 416/2001, cu modificările si completările ulterioare și cuprinse în
planul ca anexă la prezentul proiect de hotarare:
-

Curatirea si inlaturarea stratului de noroi de pe straturile rutiere;

-

Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate;

-

Repararea gropilor mici si izolate la impietruirii din macadan;

-

Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului, santuri si taluze si asternerea ei pe
partea carosabila;

-

Curatarea platformei drumului de materialele aduse de viituri;

-

Curatirea manuala a acostamentului de noroi, pamant, spini si maracini;

-

Curatirea manuala a santurilor si rigolelor;

-

Desfundarea manuala a santurilor si a canalelor de scurgere;

-

Scos nisip din cariera si transportat in depozite mici pe pante;

-

Sapatura manuala a santurilor;

-

Adunatul si transportul gunoiului la platformele de colectare a deseurilor

-

Indepartarea zapezii si a poleiului de pe stratul rutier;

-

Montare-demontare parazăpezi;

-

Deratizarea si dezinfectia institutilor publice;

-

Lucrari de intretinere in cimitire și biserici;

-

Lucrari de constructii si reparatii la scoli, gradinite, camin cultural, etc;

-

Lucrari pentru extinderi rețele de apă potabilă;

-

Lucrari de prevenire a inundatiilor;

-

Lucrari pentru amenajare și întreținere teren joaca copii și terenuri sport

-

Toaletarea copacilor de pe marginea drumului județean și a drumurilor comunale

-

Văruirea copacilor și a podurilor de pe marginea drumului judetean si a drumurilor comunale.

-

Transport lemne foc la școli și grădinițe;

-

Exploatarea și întreținerea bunei funcționări a centralelor termice la școli și grădinițe pe timp
de iarnă;

-

Paza instituțiilor publice.
Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă, anual, prin hotărâre a consiliului

local, iar 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, si se transmite agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene.
Fata de considerentele de mai sus,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, din comuna Rebricea,
judetul Vaslui, pe anul 2021, cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d“, alin. (7) lit. „b”, din
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

15 ianuarie 2021
P R I M A R,
Ing. Radu Valerică
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