
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTAR ARE A Nr. 87 
Privitoare la : "Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 

2019 ce vor ti efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat conform 
Legii nr.416/200 1 cu modificarile si completarile ulterioare" 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 
29.11.2017, la care participă un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din câţi este 
constituit, ~ ' 

Vazând ca prin H.C.L.nr.63/27.09.2018 domnul consilier. local Spiru 
Mariar1 fost ales presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie expnnerea de motive prezentată d~ dl. Schell Robert
primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor · de specialitate 
,precum şi raportul de specialitate nr.6658.27.11.2018 din întocmit de 
compartimentul Autoritate Tutelară, Asistenţă Socială şi Asistenţă Medicală prin 
care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 
2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de venit minim garantat conform 
Legii 416/2001, modificată si completată, 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de 
raportul de specialitate mai sus mentionat 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, modificată şi completată, art.28, alin.3 HG nr. 50/2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat. 

În temeiul art. 36, alin.(2) lit.d), alin. (9) şi art.45 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare cu un număr de 15 voturi "pentru" . 
Adoptă următoarea : 



HOTĂRÂRE: 

Art.1 :Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2019, 
ce vor fi executate de către beneficiarii de venit minim garantat conform Legii 
416/2001, modificată si completată, prevazut în Anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2:Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3 :Prezenta hotărâre se va comunica astfel: 
- Institutiei Prefectului; 
- Primarului orasului Brezoi; 

Brezoi, 29 noiembrie 2018 

Presedinte de sedinta Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar, 

Sandu Nic~ -/ 



Plan de actiuni sau lucrări de interes local 
ce vor fi executate de către beneficiarii Legii 416/2001 cu 
modificările si completările ulterioare în anul 2019 

Pentru anul 2019 se preconizează ca numărul persoanelor apte de 
muncă ce beneficiază de prevederile Legii 416/2001 si care vor sprijini 
executarea anumitor lucrări sau actiuni de interes local să fie circa de 23 
persoane/lună cu o medie de 920 ore/lună.Orele de lucru vor fi repmiizate în 
raport de actiunile sau lucrările executate si mentionate mai jos: 

1 )Pentru actiuni sau lucrări de interes local sezoniere circa 6600 
ore,repartizate pentru următoarele activităti. 

-actiuni de pmiicipare alături de SVSU si ISU la stingerea 
obiectivelor si gospodări cetătenesti dacă este cazul înlăturarea efectelor 
cauzate de dezastre naturale cum ar fi alunecări de teren inundatii în urma 
unor precipitatii abundente sprijin la curătirea gospodăriilor cetătenesti de 
aluviuni,asanarea apei provenită din precipitatii si posibile evacuări. 

-sprijin la actiuni de deszepezire a străzilor,trotuarelor,arterelor de 
circulatie căilor de acces si drumuri sătesti din localitatile Păscoaia, Valea lui 
Stan,Golotreni,Văratica,Drăgănesti si Călinesti,împrăstierea cu material 
antiderapant în caz de polei. 

-sprijin la actiuni de curătire a santurilor si rigolelor,capetelor de 
poduri si podete din oras de vegetatie uscată,aluviuni,nisip rămase în urma 
precipitatiilor. 

-sprijin la actiunea de curătirea pomilor,arborilor si arbustilor de 
ramuri uscate,toaletizarea lor,a gardului viu din oras,văruirea lor a bordurilor 
ce delimitează trotuarele si spatiile verzi,reparatii la gardurile ce delimitează 
parcurile,a băncilor si aparatelor de joacă pentru copii. 

-sprijin la actiuni de plantare a spatiilor si zonelor verzi cu 
arbusti,flori,sămănat de gazon,întretinerea si curătirea lor zilnic.Participarea 
la înfrumusetarea si curătirea în oras,măturat străzi si trotuare,piata 
agroalimentară,domeniul public,spatiile dintre blocuri,colectarea gunoaielor 
menajere din coturile stradale si parcuri,ridicarea gunoiului menajer de la 
ghiene,încărcarea lor manual în auto basculantă si transpmi la statia de gunoi. 

-participarea cu persoane la lucrări de reparatii a spatiilor scolare de la 
Liceul Brezoi,Sc.generală nr.1 Brezoi si Grădini ta nr.1 ,reparatii la gardurile 
ce împrejmuiesc aceste locatii si parcurile din oras. 

-sprijin la actiunea de aprovizionare cu lemne de foc pentru sezonul 
rece 2018-2019 la sediul Primăriei,Liceul Brezoi,Spitalul orăsenesc 

,Grădini ta nr.1 ,Sala de Sport,Sc.gen.nr.l ;Bibliotecă si Sc.gen. din Valea lui 



Stan constînd în a reteza circa 1000 ms lemne foc,crăpate,cărate în magazi si 
adăposturi. 

-participarea la lucrări de reabilitare a drumurilor sătesti,decolmatarea 
santurilor manual în satele Valea lui Stan,Păscoaia,Călinesti si strada 
Vasilatu. 

-sprijin în mentinerea în permanentă a igenizarii Monumentului Eroilor 
din oras si Cimitirul Eroilor din Satul Calinesti. 

-sprijin la împodobirea orasului cu beculete,ghirlande a pomului de 
iarnă pentru întîmpinarea sărbătorilor de iarnă si Anul Nou 2018-2019 

2) Sprijin la igenizarea Văii Lotrului începînd cu satul Păscoaia pînă la 
vărsarea rîului Lotru în rîul Olt,a Văii Satului,pîraiele Dăneasa si 
Sindrila,izlazurilor circa 8 ha, si a santurilor de-a lungul DN7 A pe traseul 
Păscoaia-Brezoi,de gunoie nemenajere si menajere,a parcarilor de pe DN7 si 
santul de scurgere a apei provenita din izvorul din punctul"Debusare"circa 
3000 ore. 

3)Alte lucrari sau actiuni de interes local ce pot aparea pe moment circa 
1500 ore. 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar 

SanduNi~ -~ 


