
 

    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2021 pentru 

beneficiarii de venit minim garantat și persoanele sancționate cu prestarea unei activități 

neremunerate în folosul comunității 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară, 

convocată de îndată; 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, modificată și completată, art. 61 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 196/2016 privind venitul 

minim de incluziune, modificată și completată, art. 28 alin. (2) lit. a) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 416/2001, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, modificată și completată, și ale art. 2 

și art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în 

folosul comunității, precum și prevederile referitoare la prestarea unor activități neremunerate în 

folosul comunității, din cuprinsul art. 64, art. 83, art. 85 și art. 91 din Codul Penal adoptat prin 

Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând referatul de aprobare nr. 30 din 04.01.2020 a domnului primar al comunei Bicazu 

Ardelean, și  raportul de specialitate nr. 9545 din 04.12.2020 al consilierului din cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială și Stare Civilă din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Bicazu Ardelean, care susțin aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru 

anul 2021 care se vor realiza cu participarea beneficiarilor de venit minim garantat, în funcție de 

suma primită și de numărul de ore programat, precum și a persoanelor sancționate cu prestarea 

unnei activități neremunerate în folosul comunității; 

Luând în considerare: 

- ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată; 

- proiectul de hotărâre astfel cum a fost amendat în ședință la propunerea d-lui consilier 

local Tepes Greuruș Gheorghe, în sensul includerii în planul de actiuni pentru perioada sezonului 

rece octombrie-martie 2021 a activităților afectate componentei sociale pentru îngrijirea locuinței 

persoanelor în vârstă și/sau aflate temporar în incapacitate de muncă din cauza unei boli/susținerea 

activităților de ajutorare a acestora pentru tăiatul și căratul lemnelor; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (67) lit. b), art. 139 alin. (1) 

raportat la art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Admnistrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 pentru 

beneficiarii de venit minim garantat și persoanele sancționate cu prestarea unei activități 

neremunerate în folosul comunității, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Compartimentul Asistență Socială și Stare Civilă are obligația de a transmite lunar, 

până la sfârșitul lunii în curs pentru luna următoare, tabelul nominal cu persoanele apte de muncă, 

beneficiare de venit mnim garantat, precum și numărul de ore de efectuat aferent fiecărei persoane, 

în vederea organizării activității, persoanei responsabile cu activitatea desfășurată de beneficiarii de 

venit minim garantat și persoanele sancționate cu prestarea unei activități neremunerate în folosul 

comunității. 



Art. 3 – Persoana responsabilă prevăzută la art. 2 din prezenta, desemnată prin dispoziție a 

primarului, precum și consilierul din cadrul Compartimentului Asistență Socială și Stare Civilă din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

viceprimarului comunei Bicazu Ardelean și consilierului de SPAS, primarului Comunei Bicazu 

Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, 

și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri prin publicare pe site-ul 

www.comunabicazuardelean.ro. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

Nr. 2 din 06.01.2021 

NOTĂ:  

Adoptată în ședința extraordinară din 06.01.2021 cu un număr de 9 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 9 consilieri prezenți.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/


 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 2 din 06.01.2021 

 

PLANUL  

privind obiective și lucrări comunitare pentru anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim 

garantat corespunzător numărului de ore programat 

 

Denumire Lucrare UM Volum lucrări 

prognozate 

Echivalent 

ore 

Curățenie în piață și obor mp 6000 7000 

Intreținerea curățeniei pe domeniul public mp            10000 9000 

Curățat zăpada mp 650 800 

Curățat gheața mp 200 400 

Încărcat în auto zăpada și gheața mc 500 400 

Curățat malurile apelor mp            20000        18000 

Degajarea terenului de frunze și 

crengi,strângerea în grîmezi și arderea lor 

supravegheată 

mc    50    75 

Cosirea manuală a buruienilor de pe domeniul 

public 

mp            20000 150 

Curățenie după zugrăveli și vopsitorii mp 2300 250 

 

Denumire lucrare UM Volum lucrări 

prognozate 

Echivalent ore 

CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ 

Desfundarea manuală a șanturilor și canalelor 

de scurgere 

mc 1000 5500 

Desfundarea și curățareacamerelor de cădere și 

a albiei de sub podețe,de nămol,resturi 

vegetale,etc 

mc 90 495 

Văruirea plantației și accesoriilor la drumuri mp 80 150 

Așternerea pe platforma drumului a 

materialelor de întreținere 

mp 6000 4200 

Curățirea platformei drumului de materiale 

aduse de viituri 

mc 50 275 

Curățarea manuală a acostamentelor de noroi, 

pământ și iarbă 

mp 1200 480 

Tăierea arbuștilor de pe marginea drumurilor și 

malurile apelor 

mc 50 500 

Vopsit parapet din metal mp 160 200 

Zugrăveli interioare mp 2000 300 

Vopsitorii pe tâmplărie de lemn mp 200 300 

Preparat și turnat betor mc 100 750 

Amenajarea pragurilor,de colmatare pe torenți 

și pâraie 

ml 200 300 

 

Denumire lucrare UM Volum lucrări 

prognozate 

Echivalent ore 

INCĂLZIRE PRIMĂRIE,CĂMIN CULTURAL ȘI ȘCOLI 

Tăiat lemne foc tone 

 

300 1200 

                                                                                                  

Intocmit, Consilier superior, Suciu Valentina 
 

 

 



 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 2 din 06.01.2021 

  

PLANUL 

lunar de acțiuni/lucrări de interes local, aferent anului 2021, pentru beneficiarii de venit 

minim garantat și persoanele sancționate cu prestarea unei activități neremunerate în folosul 

comunității 

 

LUNA IANUARIE 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat zăpadă; 

- curățat gheață; 

- încărcat în auto zăpadă și gheață; 

INCĂLZIRE PRIMĂRIE, CĂMIN 

CULTURAL, ȘCOLI, CABINETE 

MEDICALE 

 tăiat și crăpat lemne foc 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli, tăiat și cărat lemne în locuință 

LUNA FEBRUARIE 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat zăpadă; 

- curățat gheață; 

- încărcat în auto zăpadă și gheață; 

INCĂLZIRE PRIMĂRIE, CĂMIN 

CULTURAL, ȘCOLI, CABINETE 

MEDICALE 

 tăiat și crăpat lemne foc 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli, tăiat și cărat lemne în locuință 

LUNA MARTIE 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat zăpadă; 

- curățat gheață; 

- încărcat în auto zăpadă și gheață; 

- curățenie permanentă în școli 

INCĂLZIRE PRIMĂRIE, CĂMIN 

CULTURAL, ȘCOLI, CABINETE 

MEDICALE 

 tăiat și crăpat lemne foc 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli, tăiat și cărat lemne în locuință 

REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE DRUMURI - curățirea manuală a șanturilor și rigolelor de 

pe domeniul public; 

- desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor 

de scurgere,de pe domeniul public; 

- desundarea și curățirea albiei de sub podețe, 

de nămol,resturi vegetale,etc; 

- curățirea prin spălare a indicatoarelor de 

circulație 

 

LUNA APRILIE 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public; 

- curățenie în piață și obor; 



- curățat zăpadă; 

- curățat gheață; 

- încărcat în auto zăpadă și gheata 

INCĂLZIRE PRIMĂRIE, CĂMIN 

CULTURAL, ȘCOLI, CABINETE 

MEDICALE 

 tăiat și crăpat lemne foc 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli, tăiat și cărat lemne în locuință 

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

-desfundareamanuală a șanțurilor și canalelor de 

scurgere; 

- desundarea și curățirea albiei de sub podețe, de 

nămol,resturi vegetale,etc; 

- văruirea planteției și a acesoriilor la drumuri; 

-vopsit parapet din metal; 

- curățirea platformei drumului de materiale aduse 

de viituri; 

- curățarea manuală a acostamentelor de noroi, 

pământ și iarbă; 

- tăierea arbuștilor de pe marginea drumurilor și 

malurile apelor; 

- amenajarea pragurilor,de colmatare pe torenți și 

pâraie 

 

LUNA MAI 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat malurile apelor; 

- degajarea terenului de frunze și 

crengi,strângerea în grămezi și arderea lor 

supravegheată; 

 

INCĂLZIRE PRIMĂRIE, CĂMIN 

CULTURAL, ȘCOLI, CABINETE 

MEDICALE 

 tăiat lemne foc 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli, tăiat și cărat lemne în locuință 

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

-desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de 

scurgere; 

- desundarea și curățirea albiei de sub podețe, de 

nămol,resturi vegetale,etc; 

- văruirea planteției și a acesoriilor la drumuri; 

- vopsit parapet din metal; 

- curățirea platformei drumului de materiale 

aduse de viituri; 

- curățarea manuală a acostamentelor de noroi, 

pământ și iarbă; 

- tăierea arbuștilor de pe marginea drumurilor și 

malurile apelor; 

- amenajarea pragurilor,de colmatare pe torenți și 

pâraie 

 

LUNA IUNIE 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat malurile apelor; 



- curățenie permamentă în școli; 

- degajarea terenului de frunze și 

crengi,strângerea în grămezi și arderea lor 

supravegheată; 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli. 

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

-desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de 

scurgere; 

- desundarea și curățirea albiei de sub podețe, de 

nămol,resturi vegetale,etc; 

- văruirea plantației și a acesoriilor la drumuri; 

- vopsit parapet din metal; 

- Curățirea platformei drumului de materiale 

aduse de viituri; 

- Curățarea manuală a acostamentelor de noroi, 

pământ și iarbă; 

- Tăierea arbuștilor de pe marginea drumurilor și 

malurile apelor; 

- Amenajarea pragurilor,de colmatare pe torenți și 

pâraie; 

-demolări pereți din zidărie de cărămidă și lemn 

LUNA IULIE 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public, prin 

cosire manuală; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat malurile apelor; 

- curățenie după zugrăveli și vopsit; 

- degajarea terenului de frunze și 

crengi,strângerea în grămezi și arderea lor 

supravegheată; 

 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli. 

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

-desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de 

scurgere; 

- desundarea și curățireacamerelor de cădere și a 

albiei de sub podețe, de nămol,resturi 

vegetale,etc; 

- văruirea plantației și a acesoriilor la drumuri; 

- vopsit parapet din metal; 

- curățirea platformei drumului de materiale 

aduse de viituri; 

- curățarea manuală a acostamentelor de noroi, 

pământ și iarbă; 

- tăierea manuală a arborilor uscați,sau care 

prezintă pericol pentru persoane,construcții, prin 

secționarea succesivă a crengilor 

- amenajarea pragurilor,de colmatare pe torenți și 

pâraie; 

- demolări pereți din zidărie de cărămidă și lemn 

- preparat și turnat mortar pentru tencuieli 

LUNA AUGUST 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public, prin 

cosire manuală; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat malurile apelor; 



- curățenie după zugrăveli și vopsit; 

- degajarea terenului de frunze și 

crengi,strângerea în grămezi și arderea lor 

supravegheată; 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli. 

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

-desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de 

scurgere; 

- desundarea și curățireacamerelor de cădere și a 

albiei de sub podețe, de nămol,resturi 

vegetale,etc; 

- văruirea plantației și a acesoriilor la drumuri; 

- vopsit parapet din metal; 

- curățirea platformei drumului de materiale 

aduse de viituri; 

- curățarea manuală a acostamentelor de noroi, 

pământ și iarbă; 

- tăierea manuală a arborilor uscați,sau care 

prezintă pericol pentru persoane,construcții, prin 

secționarea succesivă a crengilor 

- amenajarea pragurilor,de colmatare pe torenți și 

pâraie; 

- demolări pereți din zidărie de cărămidă și lemn 

- preparat și turnat mortar pentru tencuieli 

IGIENIZARE ȘCOLI,GĂDINIȚE,CĂMIN - zugrăveli interioare și exterioare; 

- reparații tencuieli interioare și exterioare; 

- vopsitorii pe tâmplărie de lemn și metal; 

- vopsitorii la instalații. 

LUNA SEPTEMBRIE 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public, prin 

cosire manuală; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat malurile apelor; 

- curățenie după zugrăveli și vopsit; 

- degajarea terenului de frunze și 

crengi,strângerea în grămezi și arderea lor 

supravegheată; 

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

-desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de 

scurgere; 

- desundarea și curățirea camerelor de cădere și a 

albiei de sub podețe, de nămol,resturi 

vegetale,etc; 

- văruirea plantației și a acesoriilor la drumuri; 

- vopsit parapet din metal; 

- curățirea platformei drumului de materiale 

aduse de viituri; 

- curățarea manuală a acostamentelor de noroi, 

pământ și iarbă; 

- tăierea manuală a arborilor uscați,sau care 

prezintă pericol pentru persoane,construcții, prin 

secționarea succesivă a crengilor 

- amenajarea pragurilor,de colmatare pe torenți și 

pâraie; 

- demolări pereți din zidărie de cărămidă și lemn 

- preparat și turnat mortar pentru tencuieli 

IGIENIZARE ȘCOLI, GĂDINIȚE, CĂMIN - zugrăveli interioare și exterioare; 

- reparații tencuieli interioare și exterioare; 



- vopsitorii pe tâmplărie de lemn și metal; 

- vopsitorii la instalații. 

SOCIAL Îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli. 

INCĂLZIRE PRIMĂRIE, CĂMIN 

CULTURAL, ȘCOLI, CABINETE 

MEDICALE 

 tăiat și crăpat lemne foc 

LUNA OCTOMBRIE 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public, prin 

cosire manuală; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat malurile apelor; 

- curățenie după zugrăveli și vopsit 

- degajarea terenului de frunze și 

crengi,strângerea în grămezi și arderea lor 

supravegheată; 

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

-desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de 

scurgere; 

- desundarea și curățirea camerelor de cădere și a 

albiei de sub podețe, de nămol,resturi 

vegetale,etc; 

- curățirea platformei drumului de materiale 

aduse de viituri; 

- curățarea manuală a acostamentelor de noroi, 

pământ și iarbă; 

- tăierea manuală a arborilor uscați,sau care 

prezintă pericol pentru persoane,construcții, prin 

secționarea succesivă a crengilor 

- amenajarea pragurilor,de colmatare pe torenți și 

pâraie; 

- demolări pereți din zidărie de cărămidă și lemn 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli, tăiat și cărat lemne în locuință 

INCĂLZIRE PRIMĂRIE, CĂMIN 

CULTURAL, ȘCOLI, CABINETE 

MEDICALE 

 tăiat și crăpat lemne foc 

LUNA NOIEMBRIE 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat zăpadă bătătorită; 

- curățat gheață manual; 

- încărcat în auto zăpadă și gheață; 

REPARAȚII ȘI INTREȚINEREA LA 

DRUMURI 

- curățirea manuală a șanturilor și rigolelor; 

- împrăștierea manuală de materiale antiderapante 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli, tăiat și cărat lemne în locuință 

INCĂLZIRE PRIMĂRIE, CĂMIN 

CULTURAL, ȘCOLI, CABINETE 

MEDICALE 

-tăiat și crăpat lemne foc 

LUNA DECEMBRIE 

SALUBRIZARE - întreținerea curățeniei pe domeniul public; 

- curățenie în piață și obor; 

- curățat zăpadă bătătorită; 

- curățat gheață manual; 



- încărcat în auto zăpadă și gheață; 

REPARAȚII ȘI INTREȚINEREA LA 

DRUMURI 

- curățirea manuală a șanturilor și rigolelor; 

- împrăștierea manuală de materiale antiderapante 

SOCIAL îngrijirea locuinței persoanelor în vârstă și sau 

aflate temporar în incapacitate de muncă din 

cauza unei boli, tăiat și cărat lemne în locuință 

INCĂLZIRE PRIMĂRIE, CĂMIN 

CULTURAL, ȘCOLI, CABINETE 

MEDICALE 

-tăiat și crăpat lemne foc 

 

 

Intocmit, Consilier superior, Suciu Valentina 

 

 




