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HOTĂRÂREA nr. 4 
privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din 
familia beneficiară de ajutor social 

 
Consiliul Local al Comunei Braniștea, având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, nr. 542/11.02.2020; 
- prevederile art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederilor art. 28 din Anexa la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 688/18.02.2020; 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Braniștea; 
În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

  

ARTICOLUL 1 Se aprobă Planul de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea 
orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor 
social, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ARTICOLUL 2 Programul de desfășurare a activității, de către beneficiarii de ajutor social apți de muncă 
se stabilește în zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri ale săptămânii. 

ARTICOLUL 3 Identificarea locațiilor de desfășurare a activităților precum și evaluarea calitativă a 
lucrărilor efectuate se va efectua de către Viceprimarul Comunei Braniștea. 

ARTICOLUL 4 (1) Realizarea instructajului privind normele de tehnică a securității muncii se va efectua 
de către domnul Văduva Constantin. 

(2) Echipamentul de protecție a muncii și logistica necesară desfășurării activităților se va asigura de 
către Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Braniștea. 

ARTICOLUL 5 Supravegherea beneficiarilor de ajutor social, apți de muncă, pe toată durata desfășurării 
lucrărilor, efectuarea pontajului zilnic și comunicarea numărului de beneficiari prezenți, pentru a putea realiza 
lucrările planificate se va efectua de către Viceprimarul Comunei Braniștea. 

ARTICOLUL 6 Planul de acțiuni și de lucrări de interes local, tabelul cuprinzând persoanele care urmează 
să efectueze orele de muncă din familia beneficiară de ajutor social precum și cel cuprinzând beneficiarii de 
ajutor social, vor fi afișate într-un loc vizibil, la sediul Primăriei Comunei Braniștea de către Compartimentul de 
Asistență Socială. 

ARTICOLUL 7 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al Comunei 
Braniștea, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Braniștea, Compartimentului de Asistență Socială, 
domnului Văduva Constantin, Viceprimarului Comunei Braniștea și Instituției Prefectului – Județul Mehedinți, în 
vederea exercitării controlului de legalitate și va fi afișată pe site-ul primăriei www.clbranistea.ro – secțiunea 
Hotărâri. 
 
 Adoptată astăzi 18 februarie 2020 în ședință ordinară cu 9 voturi pentru și 0 împotrivă. 
 
                        Președinte de ședință,                                                                   Contrasemnează, 
                             Consilier local,                                                     Secretar General UAT Comuna Braniștea 
                            Butăriță Nicolița                                                                           Blăgniceanu Ionuț 
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Anexa nr. 1  

la HCL nr. 4 din 18.02.2020 

 

 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
pentru persoanele apte de muncă 

din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2020 
 

     Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social acordat în baza prevederilor 

Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, în anul 2020 vor efectua acțiuni şi lucrări de interes local, după cum 

urmează: 

1. decolmatarea canalelor şi a rigolelor de scurgere a podurilor şi podeţelor de pe 

raza Comunei Braniştea de aluviunile depuse; 

2. refacerea şi întreţinerea căilor de acces în câmp şi între tarlale; 

3. igienizarea şi salubrizarea malurilor Pârâului Drincea şi Corlăţel, prin 

îndepărtarea gunoaielor, a vegetaţiei ierboase şi lemnoase din albia pârâului şi 

de pe malurile acestuia, îndepărtarea vegetaţiei excesive; 

4. deszăpezirea drumurilor şi uliţelor din comună; 

5. refacerea drumurilor şi uliţelor din comună prin împrăştierea de nisip din 
carierele de pe raza comunei, cărat nisip cu vehiculele şi autovehiculele, etc.; 

6. reparaţii şi întreţineri la obiective socio-culturale ce aparţin de primărie ca: 

şcoli, dispensar, grădiniţe, cămin cultural, primărie etc.; 

7. toaletarea copacilor de pe marginea drumurilor prin îndepărtarea crengilor care 

împiedică buna circulaţie pe drumurile publice, văruirea tulpinilor pomilor, etc.; 

8. curăţirea şi întreţinerea fântâniţelor şi fântânilor de pe raza Comunei Braniştea, 
slăirea şi decolmatarea acestora; 

9. curăţirea şi întreţinerea monumentelor istorice de pe raza comunei noastre: 

Biserica f. Voievozi, Monumentul eroilor din centrul comunei, etc.; 

10. alte lucrări de interes local. 

 

     Pentru efectuarea numărului de ore, persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor 

social sunt repartizate conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul plan de 
acţiuni de interes local. 

     Acţiunile şi lucrările de interes local se vor desfăşura cu respectarea normelor de 

securitate şi igiena muncii, fără a depăşi regimul normal de lucru. 

     Pentru a beneficia de dreptul de ajutor social persoanele menţionate în anexe au 

obligaţia de a efectua numărul de zile de muncă stabilit în prezentul plan de acţiuni şi 

de lucrări de interes local. În cazul în care persoanele beneficiare de ajutor social nu 

vor efectua aceste zile de muncă se va proceda la suspendarea dreptului la ajutor 

social. 
 
 

Primar, 
I. Marin 
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