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HOTĂRÂREA nr. 7
privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca
din familiile beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2020

Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Padureni prin care se propune aprobarea Planului

de acțiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare
de venit minim garantat pentru anul 2020  si raportul compartimentului de resort ;

- prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu
modificările si completările ulterioare;

- prevederile art.28, alin.3, din Hotărârea Guvernului nr.50/2011, privind 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. (4) litera ”a” şi art. 196 alin. (1) litera”a” din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Adminsitrativ ;

Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui;

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni si lucrări de interes local, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Padureni.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui si primarului
comunei Padureni, judetul Vaslui, prin grija secretarului comunei Padureni.

Padureni, 28 ianuarie 2020

Presedinte de sedinta
Consilier local
Culea Valeriu

Semneaza pentru legalitate,
Secretar general

Munteanu Mirela
Adoptata astazi 28 ianuarie 2020
Cu un numar de …13.. voturi « pentru », din …13….consilieri prezenti la sedinţă



Nr.
Crt
.

Obiectiv
–LOCALITATE
A PADURENI

Actiuni si masuri
intreprinse

Termen
de
realizare

resurse responsabi
l

1. intretinerea in
sezonul rece a
drumurilor
comunale

indepartaerea zapezii cu
mijloace mecanice si
manuale ,administrat
material
antiderapant(nisip,sare)
la pante

Lunile :
Ianuarie –
Februarie
si
Noiembri
e -
Decembri
e

Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

2. lucrari de
curatare manuala
a albiilor
paraielor Rusca
si Pietrosu

indepartarea resturilor
vegetale , a
maracinisurilor, a
gunoaielor si asigurarea
transferului acestora in
locuri special destinate

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

3 - lucrari de
igenizare zona
podurilor si
podetelor

decolmatarea
depunerilor materiale din
aluviuni;

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

4 -lucrari de
intretinere si
igienizare a
urmatoarelor
locatii : Teatrul
de Vara, Sala
pentru Tineret
Armonia, Centrul
cultural, Bazinul
de Inot, unitati
scolare, Gradinita
pentru copiii,
Biblioteca
Comunala, Sediul
administrativ al

Lucrari specifice de
curatenie ;

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

Anexa la
HCL nr. 7 din 28.01.2020

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCĂ DIN FAMILIILE BENEFICIARE

DE VENIT MINIM GARANTATPENTRU ANUL 2020



comunei;

5 Lucrari de
intretinere si
igienizare a
zonelor verzi,
parcului din
centrul comunei,
satul de
vacanta, parcarea
, iazul de
agreement,
terenul de sport

Lucrari de cosit maual
si mecanic, udat
copaci, greblat, copcit,
curatat copaci si arbusti
ornamental,plantat flori,
copaci arbusti
ornamentali ;

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

6 lucrari de
intretinere a
acostamentului si
a zonei
drumurilor pe
lungimea DJ
244 C, DC 35,
DC 51, DC 51 B

Indepartarea potmolului ,
a apei provenite de la
ploi si zapada,
strangerea deseurilor de
orice fel , intretinere
santuri si rigole ;

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

7. Puncte de
colectare a
deseurilor;

Colectarea selectiva a
deseurilor in vederea
predarii deseurilor catre
unitati specalizate in
valorificarea lor;

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

8 Alte activitati de
interes si utilitate
publica

Asigurarea depozitelor
de combustibil solid,
diferite activitati de
intretinere si reparatii
ocazionate de
producerea unor
fenomene naturale(ploi
torentiale, viscol, ninsori
abundente, vant puternic,
incendii, inundatii etc.)

Interventii
ocazional
e

Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

9 Ajutor si sprijin
persoane
bolnave,varstnice

Igienizare persoana si
locuinta,asigurare
hrana,medicamente,lemn
e foc,deszapezit,etc.

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

Nr.
Crt.

Obiectiv-
LOCALITATE
A VALENI

Actiuni si masuri
intreprinse

Termen
de
realizare

resurse responsabi
l

1. intretinerea in
sezonul rece a
drumurilor
satesti

indepartaerea zapezii cu
mijloace mecanice si
manuale ,administrat
material
antiderapant(nisip,sare)

Lunile
Ianuarie-
martie
noiembrie

Beneficiarii
Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica



la pante -
decembrie

2 lucrari de
curatenie si
igienizare a
urmatoarelor
locatii : Scoala
Valeni, Gradinita
pentru copii,
Caminul
cultural, fostul
sediu si garaj
CAP.

Lucrari specifice de
curatenie , plantat
copaci, flori, arbusti
ornamentali, udat, cosit
etc .

permanen
t

Beneficiarii
Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

3 - lucrari de
igenizare a
paraului
Schiopeni .

Indepartarea vegetatiei
specifice crescute in
albia paraului,
indepartarea gunoaielor
depozitate, decolmatare;

permanen
t

Beneficiarii
Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

4 -lucrari de
intretinere si
igienizare a
terenurilor din
curtea scolii,
dispensarului,
caminului
cultural, terenul
de la fostul
CAP,parcul din
centrul satului.

indepartarea resturilor
vegetale , a
maracinisurilor, a
gunoaielor,intretinerea
gardurilor , etc.

permanen
t

Beneficiarii
Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

5 Lucrari de
intretinere a
zonei DJ 244C

Curatarea santurilor,
indepartarea resturilor
vegetale, a gunoaielor,
etc.

permanen
t

Beneficiarii
Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

6 Puncte de
colectare a
deseurilor

Colectarea selectiva a
deseurilor in vederea
valorificarii catre firme
specializate

permanen
t

Beneficiarii
Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

7 Poduri si
podete, santuri
si rigole DJ
244 C si
drumuri satesti

Curatarea santurilor de
scurgere a apei rezultate
din ploi si zapezi.
Indepartarea resturilor
vegetale , a
maracinisurilor, a
gunoaielor

permanen
t

Beneficiarii
Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

8 Alte activitati de
interes si utilitate
publica

Asigurarea depozitelor de
combustibil solid, diferite
activitarti de intretinere si
reparatii ocazionate de
producerea unor
fenomene naturale(ploi

Interventii
ocazional
e

Beneficiarii
Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica



torentuiale, vant puternic,
incendii, inundatii , viscol,
etc.)

9 Ajutor si sprijin
persoane
bolnave,varstnic
e

Igienizare persoana si
locuinta,asigurare
hrana,medicamente,lemn
e foc,deszapezit,etc.

permanen
t

Beneficiarii
Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

Nr.
Crt.

Obiectiv-
LOCALITATE
A RUSCA

Actiuni si masuri
intreprinse

Termen de
realizare

resurse responsabi
l

1. intretinerea in
sezonul rece a
DC 51 B si
drumuri satesti

indepartaerea zapezii cu
mijloace mecanice si
manuale ,administrat
material
antiderapant(nisip,sare)
la pante

Lunile
Ianuarie -
Martie si
Noiembrie
-
Decembri
e

Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

2 - lucrari de
igenizare zona
podurilor si
podetelor ,
intretinere
santuri si rigole;
igienizare si
indepartat
vegetatie zona
paraul Rusca

- prin decolmatarea
depunerilor materiale din
aluviuni;

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

3 -lucrari de
intretinere si
igienizare a
curtii Scolii cu
cls. I-IV si a
Caminului
cultural

indepartarea resturilor
vegetale , a
maracinisurilor, a
gunoaielor,intretinerea
gardurilor, plantat
copaci, flori, arbusti
ornamentali,cosit, udat ,
etc.

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costică

4 Puncte de
colectare a
deseurilor

Colectarea selectiva a
deseurilor pentru
valorificare

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

5 Alte activitati de
interes si utilitate
publica

Asigurarea depozitelor de
combustibil solid, diferite
activitarti de intretinere si
reparatii ocazionate de

Interventii
ocazionale

Beneficiari
i Legii
nr.416/200

Pascal
Costică



producerea unor
fenomene naturale(ploi
torentuiale, vant puternic,
incendii, inundatii, viscol,
etc.)

1

6 Ajutor si sprijin
persoane
bolnave,varstnic
e

Igienizare persoana si
locuinta,asigurare
hrana,medicamente,lemn
e foc,deszapezit,etc.

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

Nr.
Crt.

Obiectiv-
LOCALITATEA
IVANESTI

Actiuni si masuri
intreprinse

Termen de
realizare

resurse responsabil

1. intretinerea in
sezonul rece a
DC 35

indepartaerea zapezii
cu mijloace mecanice si
manuale ,administrat
material
antiderapant(nisip,sare)
la pante

Lunile
Ianuarie –
Martie si
Noiembrie
–
Decembrie

Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Pascal
Costică

2 - lucrari de
igenizare zona
paraului , a
podurilor si
podetelor ,
intretinere
santuri si rigole

decolmatarea
depunerilor materiale
din aluviuni;

permanent Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Pascal
Costică

3 Lucrari de
intretinere a curtii
scolii si a
terenurilor
publice

Curatarea santurilor,
indepartarea resturilor
vegetale, a gunoaielor,
vopsirea
gardurilor,plantat
copaci, flori, arbusti
ornamentali ,udat, cosit
, etc.

permanent Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Pascal
Costică

4 lucrari de
curatare a
resturilor
vegetale aflate
pe marginea DC
35

Curatarea santurilor de
scurgere a apei
rezultate din ploi si
zapezi . Indepartarea
resturilor vegetale , a
maracinisurilor, a
gunoaielor

permanent Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Pascal
Costică

5 Alte activitati de
interes si utilitate
publica

Asigurarea depozitelor
de combustibil solid,
diferite activitarti de
intretinere si reparatii
ocazionate de
producerea unor
fenomene naturale(ploi
torentuiale, vant

Interventii
ocazionale

Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Pascal
Costică



puternic, incendii,
inundatii, viscol etc.)

6 Puncte de
colectare a
deseurilor

Colectarea selectiva
in vederea reciclarii
deseurilor

Permanent
Beneficiari
Legea 416/
2001

Pascal
Costica

7 Ajutor si sprijin
persoane
bolnave,varstnice

Igienizare persoana si
locuinta,asigurare
hrana,medicamente,lemne
foc,deszapezit,etc.

permanent Beneficiarii
Legii
nr.416/2001

Pascal
Costica

Nr.
Crt
.

Obiectiv-
LOCALITATIL
E LEOSTI,
DAVIDESTI SI
CAPOTESTI

Actiuni si masuri
intreprinse

Termen de
realizare

resurse responsabi
l

1. intretinerea in
sezonul rece a
DC 35 si DC
51 A

indepartarea zapezii cu
mijloace mecanice si
manuale ,administrat
material
antiderapant(nisip,sare)
la pante

Lunile
Ianuarie –
Martie si
Noiembrie
-
Decembri
e

Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

2 - lucrari de
igenizare zona
paraului , a
podurilor si
podetelor,
intretinere
santuri si rigole

- prin decolmatarea
depunerilor materiale din
aluviuni;

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costică

3 Lucrari de
intretinere a
zonei scolii

Curatarea santurilor,
indepartarea resturilor
vegetale, a gunoaielor,
vopsirea gardurilor,
intretinere spatii verzi,
plantat copaci, flori,
arbusti ornamentali, cosit,
etc.

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costică

4 lucrari de
intretinere a
acostamentului
pe lungimea DC
51 si DC 51 A

Indepartarea malului si a
altor resturi ,ca urmare a
scurgerii apei rezultate
din precipitatii

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costică

5 lucrari de
curatare a
resturilor
vegetale aflate
pe marginea

Indepartarea resturilor
vegetale , a
maracinisurilor, a
gunoaielor

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costică



drumurilor
comunale si
satesti

6 Alte activitati de
interes si utilitate
publica

Asigurarea depozitelor de
combustibil solid, diferite
activitarti de intretinere si
reparatii ocazionate de
producerea unor
fenomene naturale(ploi
torentuiale, vant puternic,
incendii, inundatii etc.)

Interventii
ocazionale

Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costică

7 Puncte de
colectare a
deseurilor

Colectare selectiva a
deseurilor in vederea
reciclarii

Permanent
Beneficiari
ai Legii
416/2001

Pascal
Costica

8 Ajutor si sprijin
persoane
bolnave,varstnic
e

Igienizare persoana si
locuinta,asigurare
hrana,medicamente,lemn
e foc,deszapezit,etc.

permanent Beneficiari
i Legii
nr.416/200
1

Pascal
Costica

Norma pe lucrare :2 persoane/zi/podeţ la desfundat poduri şi podeţe
Norma pe lucrare: 10 ml. săpat şanţ/zi/persoană.

40 ml. ridicat piatra/zi/persoană.(lucrări de întreţinere la D.C- prin reaşezarea pietrei din
şanţuri pe acostament)
Norma pe lucrare: 100 ml./zi/persoană la curăţat şanţurile de vegetaţie ierboasă
Norma pe lucrare: 1 persoană/zi/săptămână curăţirea cursurilor de apă( 1 km.)
Norma pe lucrare : 2 ha./zi/persoană. curăţirea islazului

Pentru efecuarea numărului de ore, persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor
social, sunt repartizate în funcţie de cuantumul ajutorului social.

Acţiunile şi lucrările de interes local se vor desfăşura cu respectarea normelor de
securitate şi igiena muncii, fără a depăşi regimul normal de lucru.

În cazul în care persoanele nu vor efectua aceste zile de muncă se va proceda la
suspendarea dreptului la ajutorul social şi ulterior la încetarea acestuia.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

CULEA VALERIU

CONTRASEMNEAZA
SECRETARULGENERAL AL U.A.T. PĂDURENI

MUNTEANU MIRELA


