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H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrări de interes local la nivelul 

comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat  

cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2021 

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus; 

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistenta Sociala, înregistrat sub 

nr. 370/22.01.2021; 

-   avizul comisiei de specialitate a consiliului local. 

Tinand cont de prevederile : 

- art. 6 alin. (2) si (7) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 

modificările si completările ulterioare;  

- art. 28 alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (1) si (14), precum si ale art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă S T E : 

      

 Art.1.  Se aprobă  Planul anual de actiuni si lucrări de interes local la nivelul comunei 

Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2021, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, precum si cu instruirea pe 

linie de securitate si sanatate in munca a beneficiarilor de ajutor social, se incredinteaza 

viceprimarul comunei Hidiselu de Sus. 

Art.3. Planul stabilit în conditiile art. 1, alături de lista cuprinzând beneficiarii de 

ajutor social, precum si lista cu persoanele care urmează să efectueze actiuni sau lucrări de 

interes local vor fi afisate la sediul primăriei comunei Hidiselu de Sus, prin grija 

Compartimentului Registratura si Relatii cu publicul. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului - Judetul Bihor  

- Viceprimarul comunei Hidiselu de Sus 

- Compartimentul Registratura si Relatii cu Publicul 

- La dosar 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA            CONTRASEMNEAZA 

                      Cristian Cîmpan                                            p. SECRETAR 

                                                                                           Emanuel Dringo 

 

Nr. 7  

Hidiselu de Sus,  28 ianuarie 2021 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 
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1 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

In conformitate cu prevederile Legii 416/2001 

PENTRU ANUL 2021 

 

 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri 

intreprinse 

Termene de 

realizare 

Resurse Obs. 

1 Lucrari de curatare manuala a 

resturilor vegetale si deseuri aflate 

pe marginea drumurilor comunale  

Indepartarea resturilor 

vegetale si gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor 

permanent Beneficiarii Legii 

416/2001 

- 

2 Intretinerea in sezonul rece a 

drumurilor comunale de pe raza 

comunei Hidiselu de Sus 

Indepartarea zapezii cu 

mijloace mecanice si manuale 

si imprastierea materialelor 

antiderapante. 

Ianuarie-

martie 

2021 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

- 

3 Lucrari de intretinere in incinta  

curtilor institutiilor publice din 

com. Hidiselu de Sus 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a gunoaielor, 

varuirea pomilor. 

Aprilie 

2021 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

- 

4 Lucrari de curatare manuala a 

albiilor paraurilor de pe raza 

comunei Hidiselu de Sus 

Indepartarea vegetatiei, 

decolmatarea, sapaturi 

manuale. 

Mai 

2021 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

- 

5 Lucrari de intretinere in zona 

cimitirelor in satele apartinatoare 

comunei 

Indepartarea maracinilor a 

resturilor vegetale, 

intretinerea gardurilor 

Iunie 

2021 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

- 

6 Lucrari de curatare a resturilor 

vegetale aflate pe marginea 

drumurilor comunale pe raza com. 

Hidiselu de Sus 

Curatarea santurilor de 

scurgere a apei rezultate din 

ploi, indepartarea resturilor 

vegetale si a gunoaielor 

 

Iulie 

2021 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

- 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri 

intreprinse 

Termene de 

realizare 

Resurse Obs. 

7 Intretinerea santurilor de scurgere 

a apei de pe raza com. Hidiselu 

 de Sus 

Indepartarea resturilor 

vegetale a maracinisului a 

gunoaielor, sapaturi manuale. 

August 

2021 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

- 

8 Lucrari de intretinere a zonei 

centrale a com. Hidiselu de Sus 

Indepartarea resturilor 

vegetale si gunoaielor 

Septembrie-

octombrie 

2021 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

- 

9 Lucrari de curatare si intretinere a 

spatiilor apartinand domeniului 

public al com. Hidiselu de Sus 

Indepartarea zapezii cu 

mijloace mecanice si manuale 

imprastierea materialelor 

antiderapante curatarea 

santurilor. 

Noiembrie-

decembrie 

2021 

Beneficiarii Legii 

416/2001 

- 

10 Întretinerea domeniului public al 

comunei 

Îndepărtarea resturilor 

vegetale, a mărăcinișurilor, a 

gunoaielor, întreținerea 

acostamentelor, vopsirea și 

reparația gardurilor, etc 

permanent Beneficiarii Legii 

416/2001 

- 

 

 




