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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.7.
Din data de 25.01.2021.

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor
realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă,
în anul 2021
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere:
- referatul de aprobare a primarului cu nr.352/18.01.2021.;
- raportul compartimentului de resort cu nr.370/18.01.2021.;
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- prevederile art. 6, alin. (7), (8) şi (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
completările şi modificările ulterioare, privind venitul minim garantat;
- prevederile art.28 alin.(3) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
- prevederileart.129 alin.(2), lit.”d”,alin.(6) lit.”a”, pct.2 din OUG.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139(1), ale art.196 ,lit.a din OUG.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local care se vor realiza de
beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garanatat, cu modificările şi
completările ulterioare, persoane apte de muncă, în anul 2021, conform Anexei nr.1., care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează compartimentul de asistenţă
socială.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei;
- Compartiment asistenţă socială;
- Site – ul: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemnează,
Kiss Istvan
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia
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Anexa nr.1.
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JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

la HCL nr.7.
din data de 25.01.2021.

PLAN DE ACTIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
ce se vor realiza de către beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat - cu modificările şi completările ulteriore, apte de muncă,
în anul 2021
Nr. crt.

Acţiuni şi măsuri intreprinse

1.

Îndepăratre zăpadă în zonele unde nu are acces maşina de
deszăpezit: trotuare, acostamente

2.

Imprăştiat antiderapant pe drumurile judeţene şi comunale

3.

Decolmatat cursuri de apă pe Râul Crasna, Valea Banului, Valea
Mărtăuţa, Valea Ţiluşului

4.

Tăiat vegetaţie forestieră existentă pe acostamente şi şanţuri pe
drumurile judeţene şi comunale

5.

Curăţat şanţuri pe drumurile judeţene şi comunale şi îndepărtat
molosu rezultat

6.

Curăţat şanţuri pe drumurile judeţene, văruit bordurile de la poduri

7.

Măturat manual trotuar, piaţa de animale şi piaţa agroalimentară

8.

Măturat manual carosabil

9.

Curăţat şanţurile pe drumurile comunale

10.

Curăţat şi tăiat acostamente pe drumurile judeţene şi comunale

11.

Înfundat gropile existente pe drumurile judeţene şi comunale

12.

Curăţat căminul de cădere de la poduri

13.

Curăţat igienizat cursuri de apă pe Râul Crasna, Valea Banului,
Valeea Mărtăuţa, Valea Ţiluşului

14.

Măturat manual trotuar, piaţa de animale şi piaţa agroalimentară

15.

Cosirea vegetaţiei de pe marginea drumului, manual

16.

Măturat manual carosabil

17.

Executat rigole pentru îndepărtarea apei de pe carosabil

18.

Igienizarea tutror străzilor din comună

19.

Tăiat, crăpat şi stivuit lemne pentru foc, indepărtarea rumeguşului

20.

Cosirea vegetaţiei de pe marginea drumului, manual

21.

Igienizat cursuri de apă

22.

Înfundat gropile existente pe drumurile din dotare

23.

Măturat manual trotuar, piaţa de animale şi piaţa agroalimentară

24.

Măturat manual carosabil

Termen de
realizare
Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul III
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25.

Curăţit decolmatările de şanţuri pe drumurile comunale şi judeţene,
cămine de cădere la poduri

26.

Împrăştiat balastru pe drumurile comunale în zonele cu probleme

27.

Tăiat şi crăpat lemene de foc

28.

Pregătit antiderapant pentru iarnă, executat grămezi pe marginea
drumului unde sunt probleme

29.

Măturat manual trotuar, piaţa de animale şi piaţa agroalimentară

30.

Măturat manual carosabil

Trimestrul IV

