
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Planului anual de acţiune de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 Având în vedere: 
  - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea planului anual de 
acţiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează 
acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare,înregistrat cu nr.  2445 din 20.06.2020, 
  - Raportul de specialitate privind planul anual de acţiune de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local 
pe baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 
înregistrat cu nr. 2444 din 20.05.2020, 
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 13 din totalul de 13 în funcţie, 
 In baza prevederilor: 
           - art. 6 alin. (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
           - art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat aprobate de H.G.nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 129 
alin. (2), lit. d) coroborate cu alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea, 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 
 Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2020, anexă la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către viceprimarul Comunei Țețchea. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, cu: 
   - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
   - primarul și viceprimarul Comunei Ţeţchea, 
   - Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială Bihor.  
 
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                  
                 CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL,                                          
                Adrian-Cristian Puie                                                           Florian Bronț  
   
 
 
Nr. 31 din 25 iunie 2020 
Total consilieri în funcţie: 13 
Consilieri prezenţi:13 
Vot:  13 voturi „Pentru” 
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                                                              Anexa la HCL Țețchea nr. 31/25.06.2020 

Acţiunile şi / sau lucrările de interes local care reprezintă obiectul prezentului Plan de 
acţiune, sunt următoarele: 

Nr. 
crt. 

Acțiunile/lucrarile de interes 
local 

Termen de realizare Persoana responsabilă 
pentru organizarea 

acţiunilor / lucrărilor de 
interes local 

1 Colectarea deşeurilor menajere 
de pe marginile drumurilor 
comunale 

Permanent  (in fiecare zi 
de miercuri) 

Viceprimar 

2 Curăţarea şi igienizarea 
malurilor cursurilor de apă 

permanent Viceprimar 

3 Curăţarea şi igienizarea 
spaţiilor aferente, căminelor 
culturale, a  sălii de sport şi a 
clădirilor administrative din 
comună 

permanent Viceprimar 

4 Igienizarea spațiilor de joacă 
pentru copii 

Permanent  (in fiecare zi 
de miercuri) 

Viceprimar 

5 Curăţarea curților școlilor din 
comună 

permanent Viceprimar 

6 Crăpat și aranjat lemne de foc 
pentru şcolile din comună 

Ianuarie – martie 
August- decembrie  
 

Viceprimar 

7 Curățat  zăpada si gheața din 
curtea primariei 

Noiembrie-martie Viceprimar 

8 Defrişat şi curățat de boscheți şi 
spini marginile drumurilor din 
comună 

Martie- noiembrie Viceprimar 

 
PRIMAR, 

PAVEL- OVIDIU  DRIMBEA 
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