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     HOTĂRÂREA NR.20 

  din 15.12.2020 
Privind: aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, ce 

vor fi executate de beneficiarii venitului minim garantat, conform Legii 
nr.416/2001 precum şi de către  persoanele obligate la prestarea unei activităţi în 

folosul comunităţii, conform OG nr.55/2002 
 
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 3067/10.12.2020; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă 
extraordinară, online-audio, în data de 15.12.2020; 
    Având în vedere: 
               -referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 
3068/10.12.2020; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, 
înregistrat sub nr. 3069/10.12.2020; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
         În baza prevederilor: 

     -art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art.28, alin.3 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, aprobate prin HG nr.50/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

      - art.16 din OG nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor 
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
          În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, 
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 



Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor 
fi executate de către beneficiarii venitului minim garantat, conform Legii 
nr.416/2001 precum şi de către persoanele obligate la prestarea unei activităţi în 
folosul comunităţii, conform OG nr.55/2002, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.      

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
Primarul comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.  

Art.3. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, in termenul prevăzute de lege, primarului comunei Valea 
Mărului, prefectului județului Galați și se aduce la cunoștință publică prin 
publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                             Anexa la HCL nr. 20/15.12.2020 

 
PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

2021 
 
 

N
rc
rt. 

Obiectiv Acţiuni şi lucrări 
întreprinse 

Perioada de 
 realizare 

Resurse Responsabili 

1. Întreţinerea în sezonul 
rece a principalelor căi 
de acces comunale 

Îndepărtarea zăpezii cu 
mijloace manuale, 
împrăştierea materialelor 
antiderapante, curăţat 
rigole, răzuit gheaţa. 

Noiembrie -
martie 

Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 
activităţi în 
folosul 
comunităţii 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 

2. Întreţinere drumuri 
agricole 

Tăiat iarba, și curatarea 
rigolelor de scurgere a 
apei 
rezultate din ploi și 
zapezi 

permanent Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 
activităţi în 
folosul 
comunităţii 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 

3. Lucrări de întreţinere a 
cimitirelor din satul 
Valea Mărului şi sat 
Mîndreşti 

Curăţat alei, tăiat iarba, 
reparat garduri 

permanent Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 
activităţi în 
folosul 
comunităţii 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 

4. Întreţinerea zonei 
centrale a satului Valea 
Mărului şi sat Mîndreşti 

Văruit 
borduri,garduri,copaci, 
îndepărtare resturi 
vegetale, plantat copaci, 
arbuşti, flori, măturat 
străzi 

permanent Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 
activităţi în 
folosul 
comunităţii 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 



5. Lucrări de întreţinere 
spaţii verzi din incinta 
şcolii, bisericii, grădiniţe, 
si alte  instituţii publice 

Curăţare de 
mărăcinişuri, tăiat iarba, 
curăţat şanţuri, lucrări 
de întreţinere 

permanent Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 
activităţi în 
folosul 
comunităţii 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 

6. Lucrări de întreţinere şi 
curăţenie a Stadionului 
Prof. Costică Popovici 

Curăţare de resturi 
menajere, măturat, udat 
gazon, tuns gazon 

Primăvara, 
vara, 
toamna 

Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 
activităţi în 
folosul 
comunităţii 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 

7. Tăiat şi depozitat lemne Tăierea şi depozitarea 
lemnelor în magazii în 
vederea pregătirii pentru 
sezonul rece, la unităţile 
de învăţământ 
preuniversitar de stat din 
comuna Valea Mărului 

septembrie Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 
activităţi în 
folosul 
comunităţii 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 

8. Desfiinţat depozite 
necontrolate de deşeuri 
menajere 

Strângerea deşeurilor în 
saci menajeri şi 
depozitarea acestora în 
tomberoane în vederea 
ridicării de către firma 
de salubrizare 

În fiecare zi 
de joi 

Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 
activităţi în 
folosul 
comunităţii 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 

9. Lucrări de curăţare în 
zona DJ 51 –Valea 
Mărului – Matca şi 
Valea Mărului - 
Cudalbi, până la limita 
hotarului dintre cele 
două localităţi 

Curăţarea de 
mărăcinişuri şi resturi 
vegetale în vederea 
pregătirii pentru sezonul 
rece, pentru împiedicarea 
depunerii de zăpadă şi 
asigurarea circulaţiei în 
bune condiţii pe DJ 51. 

August-
octombrie 

Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 
activităţi în 
folosul 
comunităţii 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 

 
10
. 

 
Întreţinerea unor 
monumente 

 
 

 
permanent 

 
Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 



activităţi în 
folosul 
comunităţii 

 
11
. 

 
Întreținere si 
decolmatare poduri și 
podețe 

 
 Curăţarea de 
mărăcinişuri,resturi 
vegetale, menajere și 
decolmatare în vederea 
păstrării albiei curate. 

 
permanent 

 
Beneficiarii 
venitului minim 
garantat 
Persoanele 
obligate la 
prestarea unei 
activităţi în 
folosul 
comunităţii 

Chihaia 
Mihai 
Anghelina 
Daniel 

 

Notă 
1.Instructajul privind respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii 
pentru persoanele care prestează acţiuni şi lucrări de interes local se va efectua 
de către dl. viceprimar. 
2.Evidenţa orelor efectuate va fi întocmită de către Chihaia Mihai şi Anghelina 
Daniel. 
3.Planul de acţiuni şi lucrări se reactualizează, dacă este cazul, conform 
prevederilor Legii nr.416/2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


