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JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTARARE  
privind aprobarea Planului de actiune si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca catre persoanele majore apte de 

munca din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2021 
 

Consiliul Local al comunei Blăjel, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 ianuarie 2021 
Vazand referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul nr. 4 de pe proiectul ordinii de zi aprobat prin Dispozitia nr. 

5/20.01.2021 a primarului comunei Blajel. inregistrat sub nr. 162/2020, prin care se propune Planul de actiuni si lucrarile de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca din familiile beneficiare de ajutor social 

Avand in vedere raportul nr. 180 din 22 ianuarie 2021 a compartimentului asistenta sociala ca si compartiment de resort si avizul comun al 
comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 din data de 27 ianuarie 2021, prin care se propune adoptarea proiectului de hotarare 

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art 6 alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin (2) lit „d”, alin (7) lit.”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aproba “Planul de actiuni si lucrarile de interes local” pentru repartizarea orelor de munca catre persoanele majore apte de 
munca din familiile beneficiare de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si “Planul de activități sezoniere”, pentru anul 2021, conform anexeor 1 si 2, care face parte integrata din prezenta. 

Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin compartimentul asistenta sociala si viceprimar, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 
compartiment asistenta sociala şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZA 
Costin Nicolae                Secretar general 
                           Ghiorghe Ioana 
Nr. 5/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 28 ianuarie 2021 
Cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie  
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                                  Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 5/28.01.2021 

                                             PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Nr. 

crt. 

 

Obiectiv 

 

Acţiuni şi măsuri intreprinse 

Termene de 

realizare 

 

Resurse 
 

1 

Salubrizare străzi Măturat stradal, colectarea selectivă a deșeurilor, întreținerea 
trotuarelor, colectarea aluviunilor permanent Beneficiarii 

Legii 416/2001  

2 

Întreținerea spațiilor verzi și 
a monumentelor istorice 

Plantări flori și semanare gazon, udarea spatiilor verzi, 
îndepărtarea buruienilor și cosirea ierbii, plantare pomi 

Lunile 

3-10 

Beneficiarii 

Legii 416/2001  

3 

Lucrări de întretinere în incinta 
curților institutiilor publice din 
comună 

Îndepărtarea resturilor vegetale și a gunoaielor, repararea 
gardurilor, curațat și stropit pomi, întreținerea acostamentului     permanent Beneficiarii 

Legii 416/2001  

4 

Lucrări de întreținere a căminelor 
culturale din. Com. Blăjel și satul 
Păucea 

Întreținerea curățeniei în cămin, spălarea geamurilor,a 
perdelelor, podelelor,  meselor, scaunelor, scenei, holurilor 
camerei de frig, a bucătăriei, a celor 5 săli  și a băii 

 

permanent 
Beneficiarii 

Legii 416/2001 
 

5 
Lucrări de curățire a șanțurilor Indepartarea marăcinișurilor, a resturilor vegetale, săpături 

manuale     permanent Beneficiarii 

Legii 416/2001 
 

 

Lucrări de curățire manuală a 
albiilor pârăurilor de pe raza 
comunei 

 Indepartarea vegetației specifice crescute în albia pârăurilor, 
strângerea gunoaielor depozitate în aceste zone, decolmatare, 
săpături manuale 

    permanent 

 

Beneficiarii 

Legii 416/2001  

 
Lucrări de întretinere, 
reabilitare și ecologizare a 
rigolelor 

Indepărtarea noroiului și aluviunilor, îndepărtarea vegetației         permanent Beneficiarii 

Legii 416/2001 
 

8 

Intreținerea în sezonul rece a 
drumurilor comunale, straduțelor și 
trotuarelor 

 Indepartarea zapezii cu mijloace manuale,împreștierea       
materialelor antiderapante în zonele cu circulație intensă (școli,     
grădinițe, dispensar uman, poliție, poșta, alte instituții publice) 

Lunile 

11-12 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

     

     9 
Lucrări de întretinere și  reabilitare 
drumuri comunale,   

     Lucrări de întretinere și  reabilitare drumuri comunale prin   
împrăștiere piatră cu ajutorul mijloacelor și uneltelor manuale           permanent 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

                                           
                                              PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
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    Anexa  II  la H.C.L. nr. 5/28.01.2021 

                                            PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL  SEZONIER  

intocmit in conformitate cu prevederile art.6 completat cu 6^1 și 6^2  din Legea nr. 416/2001- privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectiv 

 

Acţiuni şi măsuri intreprinse 

Termene de 

realizare 

 

Resurse 
 

1 

Salubrizare unități și societăți 
comerciale 

Curățirea  și întreținerea incintelor și curților unitățiilor și 
societățiilor comerciale permanent Beneficiarii 

Legii 416/2001  

2 
Întreținerea spațiilor verzi 
unități și societăți comerciale 

Plantări flori și semanare gazon, udarea spatiilor verzi, 
îndepărtarea buruienilor și cosirea ierbii, plantare pomi 

Lunile 

3-10 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

 

3 Lucrări agricole de sezon 
solicitate de unitați și societăți  
aflate pe teritoriul comunei sau 
care au suprafețe agricole în 
administrare sau arendă  pe 
teritoriul comunei 

Săpături manuale,  prășit manual, strângerea, încărcarea și 
descărcarea recoltei, lucrări de întreținere pomi, toaletare și 
stropire, strângerea fructelor și lucrări de pregătire pentru iarnă  

    permanent 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

4 
Completarea planului de acțiuni și 
lucrări  de interes local sezonier  

Lucrări solicitate de către unități și societăți, altele decât cele 
specificate aici 

 

permanent 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

  
 
 
 
                                           PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                            CONTRASEMNEAZA SECRETAR,                    

 


