
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
C O M U N A PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E Nr. 4 

privind aprobarea Planului de lucrări de interes public pentru anul 2020, lucrări ce se vor 
efectua de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Local al comunei Padeş,judeţul Gorj, 
Având în vedere : 
Proiectul de hotărâre; 
Referatul de aprobare; 

- Raportul de specialitate al compartimentului de Asistenţă socială; 
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 

- Prevederile art. 6 ,alin. (7) Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- Prevederile art.28 din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat .cu 
modificările si completările ulterioare; 
Prevederile art. 129, alin(7),lit. „ b " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019 privind 

Codul administrat iv; 
în temeiul art. 139 , alin (1), art . l96,alin(l) , l i t . „ a " din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare , 

Art . l Se aprobă Planul de lucrări de interes public pentru anul 2020, lucrări ce se vor 
efectua de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
viceprimarul comunei Pades şi compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Padeş, cu respectarea prevederilor art.28 din H.G. nr. 
50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat. 

Art.3. Secretarul comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei 
Padeş, Instituţiei Prefectului - Jude ţu l Goij , tuturor celor interesaţi, şi o va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Arjocu Marius 

Contrasemnează, 
secretai- general, 

Bivolarii Eu ' Pompiliu 
Nr. 4/23.01.2020 
Adoptată cu un număr de 12 
voturi pentru din totalul de 
12 consilieri în funcţie 



Anexa nr. l 
PIAN DE ACŢIUNI Ş! LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020 

întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.{7)-(9) din Legea 416/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Nr.crt Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Numărul total 
de ore lunar 

Responsabil 

întreţinerea în sezonul rece a 
drumurilor şi străduţelor 

comunale; 

îndepărtarea zăpezii prin mijloace 
manuale, împrăştierea materialelor 
antiderapante unde şi când este 
cazul; 

decembrie 
ianuarie, 
februarie 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Conform 

graficului lunar 
Viceprimarul 

2. Lucrări de curăţire manuală a 
albiilor râurilor şi pârâurilor de 

pe raza comunei; 

îndepărtarea deşeurilor precum şi a 
materialului aluvionar care se 
regăsesc pe cursurile de apa de pe 
raza comunei; 

permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

Conform 
graficului lunar 

Viceprimarul 

3. Lucrări de menţinere a 
curăţeniei de-a lungul 

drumului judeţean precum şi a 
drumurilor comunale, 

menţinerea curăţeniei în zona 
staţiilor de autobuz 

Strângerea deşeurilor de-a lungul 
drumului judeţean precum şi 
strângerea deşeurilor de pe raza 
satelor componente comunei 
Padeş: Apa-Neagră, Padeş, Văieni, 
Călugăreni-Orzeşti, Motru-Sec, 
Cloşani, Cerna-Sat; 

permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

Conform 
graficului lunar 

Viceprimarul 

4. Lucrări de întreţinere a 
acostamentului pe lungimea 

drumurilor comunale; 

îndepărtarea materialului aluvionar 
şi a altor resturi rămase în aceste 
zone ca urmare a scurgerii apei 
rezultate din precipitaţii; 

permanent 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Conform 

graficului lunar 
Viceprimarul 

5. Lucrări de întreţinere în incinta 
curţilor instituţiilor publice din 

comuna Padeş,întreţinerea 
curăţeniei şi igieniei în 

interiorul căminelor culturale 
de pe raza comunei 

Strângerea hârtiilor precum şi 
tăierea lemnelor necesare pentru 
încălzire;măturat, spălat interiorul 
imobilului,;vopsire, zugrăvire atunci 
când este cazul 

permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

Conform 
graficului lunar 

Viceprimarul 

6. Lucrări de întreţinere de-a 
lungul drumului judeţean; 

Văruirea podurilor şi podeţelor 
precum şi a copacilor de-a lungul marţi e-

Beneficiarii 
Legii Conform Viceprimarul 

drumului judeţean; aprilie-mai 416/2001 graficului lunar 



7. Lucrări de întreţinere a 
spaţiilor verzi din comună; 

Tăierea gardului viu de la 
Monumentul lui Tudor 
Vladimirescu precum şi cosirea 
fânului din curtea acestuia; 

Mai 
Iunie 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

Conform 
graficului lunar Viceprimarui 

8. Lucrări de întreţinere zona 
cimitirelor; 

îndepărtarea mărăcinişurilor, 
întreţinerea gardurilor. permanent 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Conform 

graficului lunar 
Viceprimarul 

9. Lucrări de ecologizare a 
punctelor pe raza cărora sunt 
depozitate o multitudine de 

deşeuri; 

Strângerea deşeurilor din punctele: 
- Stadion Apa-Neagră precum şi 
împrejurimile acestuia; 
- Cornul Pietrii; 
- Zăvoi -Padeş; 
- La lacuri; 
- Podul Vălenilor; 
- Panta lui Elena; 
- Vadu Rău; 

permanent 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Conform 

graficului lunar 
Viceprimarui 

10. Lucrări de întreţinere a zonei 
adiacente şcolilor; 

Curăţarea şanţurilor de scurgere a 
apei rezultată din ploi şi zăpezi, 
îndepărtarea materialului 
aluvionar,, a mărăcinişurilor, a 
deşeurilor, vopsirea şi reparaţia 
gardurilor, etc. 

permanent 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Conform 

graficului lunar 
Viceprimarul 

11. Lucrări de întreţinere a 
şanţurilor şi rigolelor; 

îndepărtarea materialului aluvionar 
din şanţuri şi rigole de pe raza 
drumurilor comunale; 

permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

Conform 
graficului lunar 

Viceprimarui 

12. Alte activităţi de interes şi 
utilitate publică. 

permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Conform 

graficului lunar 

Viceprimarul 

Primar, -
Antonie Serafim 

Secretar general, 
Bivolaru Eugeííiu-Pompiliu 


