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HOTARAREA Nr.7 
privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local ce urmeaza sa fie 

prestate in anul 2021 de catre beneficiarii Legii 416/2001, 
privind   venitul minim garantat 

 
 

         Consiliul Local al Comunei Runcu, judetul Gorj  . 
         Avand in vedere : 
        -referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind aprobarea  planului de actiuni  sau lucrari de 
interes local ce urmeaza sa fie prestate in anul 2020 de catre beneficiarii Legii 416/2001; 
        -prevederile art 6,alin (7)si (8)  din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat  cu modificarile si 
completarile ulterioare  ; 
        -raportul de specialitate al compartimentului de resort ; 
        -avizul  comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 
        -prevederile art 129, alin(2), litera d), alin (7), litera b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
        În temeiul art. 139 alin.1, art. 196 alin.1, lit. a) si art 243 alin.1, litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 
 
                                                          H O T A R A S T E  : 
 
            Art.Unic .Se aproba  planul de actiuni  sau lucrari de interes local ce urmeaza sa fie prestate in 
anul 2021 de catre beneficiarii Legii 416/2001, privind  venitul minim garantat, conform anexei ce face parte 
integranta din prezenta hotarare . 
          Adoptata în ședința ordinară din data de 29.01.2021 cu un număr de  15 voturi „ pentru”, din cei  15 
consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.  
 

Data: 29.01.2021 
 

 

         PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA 
                    CONSILIER,                                                              SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI            
         PETCOIU CONSTANTIN                                                                   VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                  
 
 



                                                                                                              Anexa nr.1la HCL 7/29.01.2021 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

intocmit in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 416/2001 – modificata si completata prin Legea 

276/2010 

 

 

Nr. 

Crt. 
Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse 

Termene 

de 

realizare 

Resurse 

Responsabili 

 

 

1. 

Intretinerea in sezonul 

rece a drumurilor 

comunale 

Indepartat zapada cu mijloace mecanice si 

manuale, imprastiat material antiderapant 

Lunile  

1-3 

10-12 

Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Tirban 

Nicolae 

2. 
Alte activitati de interes si 

utilitate publica 

Diferite activitati de intretinere si reparatii 

ocazionate de producerea unor fenomene 

naturale (ploi torentiale, vant puternic, 

incendii, cutremure, inundatii) 

Permanent 

Beneficiarii 

legii 

416/2001 

Tirban 

Nicolae 

3. 

Lucrari de intretinere a 

acostamentului pe 

lungimea drumurilor 

comunale 

Lucrari de varuire a pomilor din partea 

carosabila 
Lunile 4-9 

Beneficiarii 

legii 

416/2001 

Tirban 

Nicolae 

4. 

Lucrari de intretinere a 

acostamentului pe 

lungimea drumurilor 

comunale 

Vopsirea parapetilor la poduri si podete 
Lunile  

 4-5 

Beneficiarii 

legii 

416/2001 

Tirban 

Nicolae 

5. 

Lucrari de strangere a 

deseurilor de pe raza 

comunei Runcu 

Lucrari de strangerea deseurilor si 

gunoaielor din toata comuna cat si de pe 

izlazurile comunale 

Permanent 

Beneficiarii 

legii 

416/2001 

Tirban 

Nicolae 



6. 

Lucrari de intretinere a 

zonelor adiacente 

institutiilor 

Lucrari de intretinere a zonelor adiacente 

scolilor 
Permanent 

Beneficiarii 

legii 

416/2001 

Tirban 

Nicolae 

7. 
Lucrari de intretinere a 

albiilor raurilor 
Curatirea manuala a albiilor de rau Lunile 5-9 

Beneficiarii 

legii 

416/2001 

Tirban 

Nicolae 

8. 
Alte activitati de interes si 

utilitate publica 
Taiatul ierbii si curatatul santurilor Lunile 4-9 

Beneficiarii 

legii 

416/2001 

Tirban 

Nicolae 

9. 
Alte activitati de interes si 

utilitate publica 

Indepartarea resturilor vegetale si 

transportarea acestora 
Lunile 4-9 

Beneficiarii 

legii 

416/2001 

Tirban 

Nicolae 

10. Intretinere parcuri 
Intretinere parcuri in satele Valea-Mare, 

Runcu, Rachiti si Dobrita 
Permanent 

Beneficiarii 

legii 

416/2001 

Tirban 

Nicolae 

NOTA: Luna 1 = Ianuarie – luna 12 = Decembrie 
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