
 

 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

C O N S I L I U L   L O C A L 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pe baza căruia 

beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă prevăzute de Legea 416/2001  

 

  Consiliul Local al Comunei Fratautii Noi, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară ; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Frătăuţii Noi, Gheorghe Streanga ; 

- raportul compartimentului asistenta sociala; 

- raportul comisiei de specialitate ; 

- prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.28 alin(2) lit.”a” si alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.50/2011,  cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36, alin. (1) şi (2), lit.d) şi alin. ( 6), lit.a-2), art.45, alin. (1), art. 49, alin. (1) şi 

art.115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pe baza căruia 

beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă prevăzută de lege, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Comunei Fratautii Noi, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier, 

 

Olari George 

 

Contrasemnează: 

Secretar al comunei, 

 

 

OLTEA-RODICA MOISUC 
 

Frătăuţii Noi, 26.09.2016 

Nr. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Hotărârea nr.  40    din .26.09.2016 

 

 

PLAN DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL  

ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social in anul 2016 

  

 

Nr. 

crt. 

  

Denumire activitate 

1.  Măturat trotuarele, aleile, parcările, şi încărcatul reziduurilor în autovehicule 

2.  Curăţirea trotuarelor şi aleilor prin extragerea manuală a buruienilor, transportul şi depozitarea 

acestora în afara zonei de lucru 

3.  Curăţat alei, trotuare şi parcări de zăpadă şi depozitarea în zone libere sau încărcatul acestora în 

autovehicule 

4.  Scuturarea de zăpadă a arbuştilor şi gardurilor vii (cu mătura)   

5.  Imprăştiat material antiderapant pe trotuare, alei şi parcări publice 

6.  Măturatul zonelor afectate de depozitarea accidentală a gunoiului menajer sau materialelor 

provenite din demolări, după intervenţia mijloacelor mecanice 

7.  Strângerea hârtiilor, resturilor menajere, pungilor şi peturilor, etc, din spaţii verzi, trotuare, 

alei ,din Lunca Sucevei, din albiile paraielor şi transportul acestora la spaţiul de depozitare ( cu 

coşuri de nuiele, atelaje) 

8.  Decolmatarea santurilor  

9.  Spargerea lemenelor pentru foc la primarie si scoli 

10.  Scoaterea din pământ a cioatelor şi rădăcinilor arborilor uscaţi  

11.  Curăţat şi vopsit mobilierul urban din parcuri şi alte locuri publice 

12.  Golirea coşurilor de hârtii şi transportul conţinutului acestora la containere 

13.  Incărcat în autovehicule diferite materiale 

14.  Strângerea în grămezi a materialului rezultat în urma cosirii spaţiilor verzi şi evacuarea lui în 

afara zonei de lucru 

15.  Tăierea lăstarilor neconformi la arbori, strângerea şi depozitarea acestora 

16.  Văruirea manuală a arborilor din spatiile publice 

17.  Defrişat lăstărişul din cimitire şi transportul la containere 

18.  Măturat alei din cimitire 

  

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier, 

 

Olari George 

 

Contrasemnează: 

Secretar al comunei, 

 

 

OLTEA-RODICA MOISUC 

 


