
ROMANIA 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

H O T A R ARE A Proiect Nr. .. ................... . 
Privitoare la: "Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 

2021 ce vor fi 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 
29.11.2020, la care participă unnr. de .... consilieri din totalul de 15 din câţi este 
constituit, 

Vazând ca prin H.C.L.nr, .......... , domnul consilier local ........... fost 
ales presedinte de sedinta, 

Luând în discuţie referatul de aprobare nr ............ prezentat de dl. Schell 
Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, 
precum şi raportul de specialitate nr........... ................ din data de ............. . 
,întocmit de Directia de Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea 
planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021, 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 art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, modificată şi completată, art.28, alin.3 din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011. 

În temeiul art. 129, alin.(14) coroborat cu art.139, alin.(l), din OUG Nr, 
57/2019, cu un număr de .............. voturi "pentru", adoptă următoarea: 

HOTĂRÂRE: 

Art.l :Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021, 
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, ............ .. 

Initiator, 
Prim , 

Schell Rq e ~dr' 

A vizeaza pentru legalitate 
Secretar General , 

Sandu Nicolae 



PRIMARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 

NR 6338/13.11.2020 

REFERAT DE APROBARE 

Privind Proiectul de hotarare, referitor la 'Aprobarea Planului de actiuni sau 
lucrari de interes local pe anul 2021 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de 

venit minim garantat conform Legii nr.416/200 1 cu modificarile si 
completarile ulterioare" 

Conform prevederilor Legii nr.416/200 1 privind venitul mmun 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesar aprobarea 
unui plan de actiuni sau lucrari de interes local anual, ce vor fi efectuate de 
catre beneficiarii de venit minim garantat. 

In anul 2020 numarul mediu lunar al personelor apte de munca 
beneficiari ai Legii nr.416/200 1 a fost de 25 . 

De asemenea conform art. 6 alin. (7) din Legea nr.416/200 1 
coroborat cu art. 28 , alin 3 din HG nr.S0/2011, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat. Primarii au obligatia intocmeasca un plan de actiuni sau de 
lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta 
efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica a 
securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de 
interes local. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual 
prin hotarare a consiliului local. In functie de solicitarile venite din partea 
institutiilor partenere in organizarea si evidenta orelor de munca, planul de 
actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului 
s1 aprobat prin hotarare a consiliului local. 

Fata de cele prezentate si necesarul lucrarilor de realizat la nivelul 
orasului Brezoi, previziunile privind numarul de persoane apte de munca, 
necesarul orelor pentru realizarea lucrarilor, propun Consiliului Local oras 
Brezoi aprobarea proiectului privind "Planul de actiuni sau lucrari de interes 
local pe anul 2021 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim 
garantat conform Legii nr.416/200 1 cu modificarile si completarile ulterioare" 
conform anexei la proiectul de hotarare , in forma prezentata. 



PRIMARIA ORAS BREZOI 
JUDETUL V ALCEA 

Directia de Asistenta Sociala 
Nr.6339/13.11.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare referitor la "Aprobarea Planului de 
actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2021 ce vor fi 
efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat con-
form Legii nr.416/200 1 cu modificarile si completarile ulterioare 

Tertereanu Gabriela Ioana- inspector in cadrul Directiei de Asistenta 
Sociala a Orasului Brezoi, va aduc la cunostiinta faptul ca in anul 2020 au 
fost in plata un numar mediu lunar de 40 dosare, beneficiari ai legii Legii 
nr.416/ privind venitul minim garantat. 

A vand in vedere prevederile Legii 416/2001 1 privind venitul minim 
garantat, beneficiarii apti de munca trebuie sa presteze activitati de interes 
local, un anumit numar de ore conform algoritmului de calcul prevazut de 
lege. 

Conform art. 6 alin (7) din Legea nr 416/2001 coroborat cu art. 28, 
alin 3 din HG nr.S0/20 11 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificarile si completarile ulterioare " Planul de actiuni sau de lucrari de 
interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local si poate fi 
reactualizat pe parcursul anului". 

Directia de Asistenta Sociala a instituţiei gestionează dosarele 
privind venitul minim garantat precum şi evidenţa persoanelor cu obligaţii 
privind efectuarea de acţiuni şi lucrări de interes local. 

A vand in vedere necesarul lucrarilor de realizat la nivelul orasului 
Brezoi, previziunile privind numarul de persoane apte de munca, necesarul 
orelor pentru realizarea lucrarilor, propun Consiliului Local oras Brezoi 
aprobarea proiectului privind" Planul de actiuni sau lucrari de interes local 
pe anul 2021 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat 
conform Legii nr.416/2001 cu modificarile si .completarile ulterioare" plan 
prevazut in anexa la prezentul . 

INSPECTOR 

Tertereanu Gabriel a Ioan~~ 



Plan de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi executate de catre 
beneficiarii Legii 416/2001 cu modificarile si completarile uletrioare 

Pentru anul 2021 se preconizeaza un nunar mediu lunar de 30 
persoane apte de munca beneficiare de prevederile Legii 416/2001 si care 
vor sprijini executarea anumitor lucrari sau actiuni de interes local . 

Orele de lucru vor fi repartizate in raport de actiunile sau lucarile 
mentionate mai jos: 

1) Pentru actiuni sau lucrari de interes local sezoniere circa 
6600 ore, repartizate pentru urmatoarele activitati. 

- actiuni de pmiicipare alaturi de SVSU si ISU la stingerea obiectivelor 
si gospodari cetatenesti, daca este cazul, inlaturarea efectelor cauzate 
de dezastre naturale cum ar fi alunecari de teren inundatii in urma 
unor precipitatii abundente spnJm la curatirea gospodariilor 
cetatenesti de aliviuni, asanarea apei provenita din precipitatii si 
posibile evacuari; 
sprijin la actiuni de deszapezire a strazilor, trotuarelor, arterelor de 
circulatie, cailor de acces si drumuri satesti din localitatile Pascoia, 
Valea lui Stan, Goltreni, Varatica, Draganesti, si Calinesti, 
imprastierea de material antiderapant in caz de polei; 
sprijin la actiuni de curatire a santurilor si rigolelor , capetelor de 
poduri si podete din oras de vegetatie uscata, aluviuni, nisip ramase in 
urma precipitatiilor; 
sprijin la actiuni de curatire a santurilor si rigolelor, capetelor de 
poduri si podete din oras de vegetatie uscata, aluviuni, nisip ramase in 
urma precipitatiilor; 
sprijin la actiuni de curatirea pomilor, arborilor si arbustilor de ramuri 
uscate , toaletizarea gardului vi din oras, varuirea a bordurilor ce 
delimiteza trotuarele si saptiile verzi , reparatii la gardurile ce 
delimiteza parcul a bancilor si a aparatelor de joaca pentru copii; 
sprijin la actiuni de plantare a spatiilor si zonelor verzi cu arbusti, 
flori, samanat de gazon, intretinerea si cuaratirea lor zilnic. 
Participare la infrumusetarea si curatirea in oras, maturat strazi si 
trotuare piata agroalimentara, domeniul public spatiile dintre blocuri, 
colectarea gunoaielor menajere din cosurile stradale parcuri, ridicarea 
gunoiului menajer de la ghene , incarcare in autobasculanta si 
transport la statia de gunoi; 



- Participarea cu persoane la lucrari de reparatii si intretinerea spatiilor 
scolare ce apartin Liceului Gheorghe Surdu din orasul Brezoi; 

- Sprijin la actiune de aprovizionare si pregatirea lemnelor de foc pentru 
sezonul rece 2021-2022 la sediul Primariei Orasului Brezoi, Spitalul 
orasenesc, Sala de Sport, Scolile administrate de Liceul Gheorghe 
Surdu; 

- Participarea la lucrari de reabilitare a drumurilor satesti, decolmatarea 
manuala a santurilor din satele apartinatoare orsaului Brezoi, repectiv 
Valea lui Stan, Pascoaia, Calinesti, si Strada Vasilatu; 

- Sprijin in mentinerea in permanenta a igenizarii Monumentului 
Eroilor din oras si Cimitirul Eroilor din satul Calinest; 

2) Sprijin la igenizarea Vaii Lotrului incepand cu satul Pascoaia pana la 
varsarea raului Lotru in raul Olt, a Vaii Satului, paraiele Daneasa, 
Sindrila, izlazurilor circa 8 ha, si a santurilor de a lungul DN7 A pe 
traseul Brezoi Pascoaia, de gunoaie menajere a parcarilor de pe DN 7 si 
santul de scurgere a apei provenita din izvorul punctul "Debusare"; 
3) Alte lucrari sau actiuni de interes local ce pot aparea pe moment circa 
1500 ore. 

INSPECTOR, ~ 
Tertereanu Gabl'iela !~ '[,? 


