
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL REBRI$OARA 

HOT.A.RARE 
Privind aprobarea Planului de actiuni ti lucrari de interes local pentru anul 2023 . ' pentru repart1zarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat-Legea 

nr.416/2001, cu modificarile ti completarile ulterioare 

Consiliul Local Rebritoara, intrunit in tedinta ordinara la data de 30.01.2023 
in prezenta a _13_ consilieri ; 

A vand in vedere : 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara, privind aprobarea 
Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor 
de munca beneficiarilor de venit minim garantat-Legea nr.416/2001 ,cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, inregistrat sub nr.7 din 20.01.2023 ; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Rebri~oara, inregistrat cu Nr. 392/ 
20.01.2023 
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort ( asistenta sociala ) din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebri~oara, inregistrat cu nr. 393/ 
20.01.2023; 
-A vizul Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social culturale, culte, 
activitati sportive, agreement, turism, servicii publice ~i comert din cadrul Consiliului 
Local Rebri~oara, inregistrat cu nr.6 /30.01.2023; 
-Avizul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, 
respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, protectie sociala, protectia mediului, 
agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului local Rebrisoara, inregistrat cu nr.5 
/30.01.2023 ; 
-Prevederile art.6 al.(2),(4),(7)(8)(10) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Prevederile art.28 din Hotararea nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

in temeiul prevederilor art.129 alin.(2)lit.b); art.139 alin.(3) lit.g) ~i art 196 alin.(1) 
lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 
~i completarile ulterioare , 

HOTARASTE 
ART.1-Se aproba Planul de actiuni ~i lucrari de interes local pentru anul 2023, pentru 
repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr.416/2001 cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, la nivelul comunei Rebri~oara, judetul Bistri1a
Nasaud, plan ce se regase~te in anexa Nr.1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 



ART.2-Stabilirea persoanelor majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor 
social ~i a numarului orelor de munca pe care sunt obligate sa le efectueze se face prin 
dispozitia primarului de stabilire a dreptului la ajutor social . 
ART.3- Pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului 
comunei Rebri~oara, Compartimentului de Asistenta Sociala ~i ~efului S.V.S.U. 
Rebri~oara. 
ART.4 1) Hotararea se aduce la cuno~tinta publica in termen de 5 zile de la data 
comunicarii oficiale catre prefect, prin publicare pe site-ul www.primariarebrisoara.ro la 
Sectiunea Monitorul Oficial Local. 

(2) Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ in 
conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 
ART.5- Prezenta hotarare a fost adoptata cu _ 13_ voturi "pentru ", _0_ voturi "abtineri "si 
_ 0 _ voturi "impotri va " din totalul de _ 13 _ consilieri prezenti la ~edinta . 
ART.6- Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica prin grija Secretarului comunei 
~i se comunica prin intermediul Compartiment secretariat cu : 

-Institutia Prefectului Judetului Bistrita Nasaud; 
-Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Bistrita-Nasaud; 
- Primarului Comunei Rebrisoara ; 
-Compartiment de Asistenta Sociala; 
-Compartimentul secretariat si relatii cu publicul; 
-~efului S.V.S.U.-Rebri~oara. 

Presedinte de ~edinta 

BURDUHOS NICOLAE 

NR. 7 / 30.01.2023 

Contrasemneaza 
Secretar general)JAT 

SCURTU 
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Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Rebri~oara 
NR.7 din 30.01.2023 

Plan de actiuni si lucrari de interes local 
intocmit in conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.416/2001 

cu modificarile si completarile ulterioare 

Obiectiv 

Salubrizare strazi, pare, 
teren sport, .. etc 

Desfiintat depozite 
ilegale de de~euri de pe 
raza comunei 

intretinere si ecologizare 
a paraurilor si raului 
,,Somesul Mare ,, de pe 
raza comunei 

Curatare a resturilor 
vegetale aflate pe 
marginea drumurilor 
comunale si judetene, pe 
raza comunei 

Intretinere a 
acostamentului pe 
lungimea drumurilor 
comunale si judetene de 
pe raza comunei 

Actiuni si masuri intreprinse Termen 
de 

realizare 

Adunat gunoi din co~urile stradal, si permanent 
din ~anturi, adunat resturi vegetale si 

peturi de pe arterele de circulatie , 
pare, terenurile de sport 

Colectarea in saci a de~eurilor din permanent 
materiale reciclabile : peturi, hartie si 
alte deseuri existente . 
Lucrari manuale de strangere a 
depozitelor clandestine 

Curatarea malurilor de vegetatie, 
indepartarea vegetatiei specifice 
,crescute in albia paraurilor, 
colectarea gunoaielor depozitate in 
aceste zone, decolmatare de aluviuni 
si vegetatie, sapaturi manuale 

Curatarea ~anturilor de scurgere a 
apei rezultata din ploi si zapezi 
,indepartarea resturilor vegetale, a 
maracini~urilor ,a gunoaielor, 
intretinere rigole si canale de 
colectare ape pluviale 

Indepartarea malului si a altor resturi 
,ramase in aceste zone ca urmare a 
scurgerii apei rezultate din precipitatii 
, indepartarea vegetatiei specifice, 
vopsirea stalpilor 

permanent 

permanent 

permanent 

Resurse Responsa 
-bil 

Beneficiari 
legea 
416/2001 

Beneficiari 
legea 
416/2001 

Beneficiari 
legea 
416/2001 

Beneficiari 
legea 
416/2001 

Beneficiari 
legea 
416/2001 

~ef 
svsu 

~ef 
svsu 

~ef 
svsu 

~ef 
svsu 
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Intretinere spatii verzi 
din pare si din fata . . . 
pnmane1 

Taiat, despieat si stivuit 
lemne la Primaria 
Rebrisoara si unitati 
seolare 
Jntretinerea tn sezonul 
reee a drumurilor 
comunale si trotuarelor 
de pe raza eomunei 

Alte activitati de interes 
si utilitate publiea 

intretinerea bazelor 
sportive 

Nota tuna 1 =ianuarie 
Luna 12 = decembrie 

Toaletarea arborilor, varuire pomi, 
vopsit bancile, eosit iarba, dezlipire 
afise vechi de pe stalpi, garduri 
,maturat si adunat frunzele din pare, 
sapat rondouri pentru flori , 

Taiat, despieat, stivuit lemne in 
lemnariile primariei si unitatilor 
scolare de pe raza comunei 

lndepartarea zapezii, taierea ghetii, 
'impra~tierea materialelor 
antiderapante 

Diferite activitati de 111tretinere si 
reparatii, oeazionate de produeerea 
unor fenomene naturale (ploi 
torentiale,vant puternie,inundatii ), 
interventii . 
Colectarea in saci a de~eurilor din 
materiale reciclabi le : peturi, hartie 
alte deseuri existente . 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
BURDUHOS NICOLAE 

permanent Beneficiari 
legea $ef 
416/200 I svsu 

Lunile Beneficiari $ef 
8-12 legea svsu 

416/2001 

Sezonul Beneficiari $ef 
reee legea svsu 
Lunile 416/2001 

11-12 
I -3 
permanent Beneficiari -$d 

legea svsu 
416/2001 

permanent Beneficiari - $ef 
si legea svsu 

416/200 I 

SECRETAR GENE~ 
SCURTU 




