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ANEXA  
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PLAN DE  LUCRĂRI   
în vederea  repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2015 
 

Nr. 
crt. Denumirea acţiunii sau lucrării de interes local PERIOADA 

CURATAT 1 ŞANŢURI 
REFĂCUT 

Ianuarie-decembrie 
2015 

2 ADUNAT GUNOI RAZA COMUNEI Ianuarie-decembrie 
2015 

3 PODEŢE DESFUNDAT Ianuarie-decembrie 
2015 

4 CURĂŢENIE SEDIU PRIMARIE Ianuarie-decembrie 
2015 

LIVADA PRIMARIE,  
PARC 

Ianuarie-decembrie 
2015 

MONUMENT ISTORIC 
SOROCENI 

Ianuarie-decembrie 
2015 

5 ÎNTREŢINERE  

CURTI CAMINE CULTURALE 
COMUNA 

Ianuarie-decembrie 
2015 

6 INTERVENTII DEZAPEZIT Ianuarie-decembrie 
2015 

7 NISIP, ANTIDERAPANTE ÎMPRĂŞTIAT Ianuarie-decembrie 
2015 

8 DECOLMATARE SI 
CURATARE 

CURSURI DE APA Ianuarie-decembrie 
2015 

9 VARUIT, CURATAT, 
SAPAT IN JUR, 

TOALETAT, DESPICAT 

COPACI (PLOPI)  ZONA D C 
 

COPACI USCATI 

Ianuarie-decembrie 
2015 

10 SUPRAVEGHERE ZONE DEPOZITARE GUNOI 
INTERZISE 

Ianuarie-decembrie 
2015 

11 ALTE LUCRĂRI 
NEPREVĂZUTE 

 Ianuarie-decembrie 
2015 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier Dolhăscu Iuliana 
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R O M A N I A 
CONSILIUL LOCAL UNTENI 

JUDETUL BOTOSANI 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea PLANULUI DE  LUCRĂRI  în vederea  repartizării orelor de muncă 

stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 2015 

 
Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
propriu al consiliului local cu nr.5412/04.12.2014, 
 analizând propunerile viceprimarului comunei Unţeni cu expunerea de motive 
nr.5411/04.12.2014, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
-comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public 

şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
-comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului 

şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală, 
în baza prevederilor art.6 alin  (7) din Legea privind venitul minim garantat nr. 

416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale H.G. nr. 50/2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind venitul minim garantat nr. 
416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
h o t ă r ă ş t e :  

 
Art.1. – Se aprobă PLANUL DE LUCRĂRI privind repartizarea orelor de muncă 

stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
viceprimarul comunei Unţeni, prin aparatul  de specialitate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Dolhăscu Iuliana 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
19 decembrie 2014 
Nr.58. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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