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Nr. 3 din 11.01.2021 

 
Privind: aprobare planului anual de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul comunei Ruginești, 
județul Vrancea, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 
 Primarul comunei Ruginești, județul Vrancea, având în vedere: 
 
            - raportul de specialitate al secretarului comunei Ruginești, județul Vrancea, înregistrat la nr. 
186/12.01.2021, cu privire la aprobare planului anual de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul 
comunei Ruginești, județul Vrancea, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat. 
            - referatul de aprobare a primarului comunei Ruginești, judetul Vrancea nr. 187/12.01.2021; 
            - art. 6 alin. 2 și alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare; - art. 28 alin. 1 – 3 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;  
             - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.  
 
              În temeiul art. 129 alin. 7 lit. b), art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 
pruivind Codul administrativ, 

                                                 
                                                PROIECT DE  HOTĂRÂRE: 
 
 Art. 1 – Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 prestate de 
beneficiarii de ajutor social, cuprins în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.  
              Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Viceprimarul 
comunei Ruginești, județul Vrancea.  
              Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispozitii contrare își încetează 
valabilitatea  
             Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vrancea, Primarului 
viceprimarului comunei Ruginești, Compartimentului asistență socială și se va aduce la cunoștință 
publică de secretarul  general al comunei Ruginești, județul Vrancea. 
 
                INIȚIATOR,                                                                          Avizat pentru  legalitate, 
                 Primar,                                                                                        Secretar general,  
            AVRAM ION                                                                                 TĂNASE NICOLETA 



 

                                                                                     ANEXA LA   HCL nr.__________/2021 

 

 

 

                                       PLANUL DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL                  

                               PENTRU BENEFICIARII NR. LEGII 416/2001, PE ANUL  2021 

 
 

        Beneficiarii Legii nr. 416/2001, la nivelul comunei Rugineşti, judeţul Vrancea, vor desfăşura în 

anul 2021, următoarele activități: 

 
 

➢ Întreţinerea spaţiului verde care consta în cosit periodic, adunarea ierburilor uscate, a hârtiilor, 

plasticului, precum și a altor resturi vegetale, etc. 

➢ Întreţinerea si curăţarea curţii interioare a primăriei, a căminului cultural precum si a domeniului 

public din exteriorul acesteia; 

➢ Igienizarea și curăţarea sediului primăriei; 

➢ Tăiatul și depozitarea lemnelor pentru perioada de iarna; 

➢ Dezăpezirea și administrarea materialului antiderapant, pe timpul iernii, din jurul primăriei, 

dispensarului, stațiilor de autobuz, peste tot în comună unde necesită intervenție, etc; 

➢ Curățirea, întreținerea și salubrizarea spațiilor din toate zonele comunei Ruginești de deșeuri 

aruncate sau depozitate în locuri nepermise; 

➢  Ecologizarea și întreţinerea pășunii comunale, a albiei pârâului Domoșița și râul Trotuș prin 

parcurgerea acestora și strângerea cu mâna sau cu grebla și colectarea în saci a diferitelor materiale 

(saci, peturi, crengi și ale deșeuri existente) îndepărtarea resturilor vegetale a gunoaielor și trasportul 

acestora în locurile special amenajate; 

➢ Decolmatarea şanţurilor, podețelor și rigolelor de preluare a apelor pluviale, măturarea aleilor, 
carosabilului etc.; 

➢ Întreținerea drumurilor balastate prin lucrări specifice 

➢ Asigurarea curățeniei pe spațiile verzi, alei, trotuare, pe malurile pârâului Domoșița prin greblat, 
îndepărtarea resturilor vegetale a gunoaielor, încărcarea materialului rezultat în mijloace de transport 
și transportarea acestora în locuri special amenajate. 

➢ Curățarea, văruirea pomilor, plantarea și întreținerea arborilor de pe marginea căilor de acces, 
văruirea stâlpilor de iluminat public. 

➢ Cosirea pe spațiile verzi, șanțuri și întreținerea lor pe perioada lor de vegetație. 

➢ Lucrări de toaletare a arborilor de pe domeniul public si privat al comunei. 

➢ Ajutorarea bătrânilor și nevoiaşilor aflați în situaţii de urgență, prin dezăpezirea locuințelor. 

➢ Efectuarea unor lucrări de reparare, întreținere, acolo unde situația o impune. 

➢ Diferite activităţi de intretinere si reparaţii, ocazionate de producerea un unor fenomene natural (ploi 
torenţiale, vânt puternic, incendii, cutremure, inundaţii si altele). 

➢ Vor participa de asemenea și la alte acţiuni stabilite de catre primarul comunei, neprecizate în prezenta 
anexă, în situații de forță majoră. 

 
 
 

                                                             PRIMAR, 
                                                       AVRAM ION 


