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ROMANIA                                                                                    ANEXA  LA H.C.L.nr.53/29.12.2020 

JUDETUL SUCEAVA                                                                       

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI     

CONSILIUL LOCAL         

 

PLAN de ACȚIUNI și LUCRĂRI DE INTERES LOCAL  

întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,  

cu modificările și completările ulterioare 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Acțiuni și măsuri întreprinse Termen de 

realizare 

Resurse Responsabili 

1. Lucrări de întreținere a centrului 

civic din satul Izvoarele Sucevei 

Îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, 

a gunoaielor, întreținerea acostamentelor, 

trotuarelor, văruirea pomilor, plantarea și 

întreținerea florilor, vopsirea și reparația gardurilor, 

îndepărtarea zăpezii 

permanent Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

VICEPRIMARUL COMUNEI 

Referent urbanism 

2. Întreținere zona centrală a 

satului Brodina de Sus (școala 

generală, dispensar uman, 

oficiu poștal) 

Îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, 

întreținerea gardurilor 

permanent Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

Viceprimarul comunei 

Consilierii locali din sat. Brodina 

3. Lucrări de restrângere a 

deșeurilor depozitate la centrele 

de depozitare necomforme de 

pe raza comunei Izvoarele 

Sucevei 

Colectarea selectivă a deșeurilor din materiale 

reciclabile, lucrări manuale de restrângere a 

depozitelor 

permanent Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

VICEPRIMARUL COMUNEI 

Referent urbanism 

4. Lucrări de întreținere a 

acostamentului pe lungimea 

drumurilor comunale, vicinale și 

drumul județean 175, aflate pe 

raza comunei Izvoarele Sucevei 

 

Astuparea gropilor, îndepărtarea mâlului și a altor 

resturi rămase în aceste zone ca urmare a 

scurgerii apei rezultate din precipitații 

15.03.-15.10 

2021 

Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

VICEPRIMARUL COMUNEI 

 

Referent urbanism 
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5. Lucrări de întreținere a 

șanțurilor și curățare a resturilor 

vegetale pe marginea drumurilor 

comunale, vicinale și a drumului 

județean 175, aflate pe raza 

comunei Izvoarele Sucevei 

Curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultată 

din ploi și zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, 

a mărăcinișurilor, a gunoaielor, întreținerea 

acostamentelor, decolmatări podețe, săpături 

manuale 

15.03.-

15.10.2021 

Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

VICEPRIMARUL COMUNEI 

Referent urbanism 

6. Lucrări de întreținere în 

interiorul clădirilor și în incinta 

curților instituțiilor publice 

comunale (primărie, cămin 

cultural, dispensar uman, 

dispensar  veterinar, școala 

generală, bazar) 

Zugrăveli interioare și exterioare, îndepărtarea 

resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a gunoaielor, 

întreținerea acostamentelor, vopsirea și reparația 

gardurilor, îndepărtarea zăpezii  

permanent Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

VICEPRIMARUL COMUNEI 

Referent urbanism  

Director Școala Gimnazială Izv. 

Sucevei 

Bibliotecar 

Doctori dispensar uman si 

veterinar 

7. Alte activități de interes și 

utilitate publică 

Asigurarea depozitelor de combustibili solid 

(tăierea lemnelor pentru foc), diferite activități de 

întreținere și reparații, ocazionate de producerea 

unor fenomene naturale (ploi torențiale, vânt 

puternic, incendii, inundații), alte intervenții 

ocazionale 

permanent Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

VICEPRIMARUL COMUNEI 

Referent urbanism  

 

8. Întreținerea în sezonul rece a 

drumurilor comunale și a 

drumului județean de pe raza 

comunei Izvoarele Sucevei 

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice și 

manuale, împrăștierea materialelor antiderapante, 

etc. 

15.10-

31.12.2021 

Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 

VICEPRIMARUL COMUNEI 

Referent urbanism  

 

 

Notă: 
            În cazuri justificate planul privind lucrările de interes local prevăzute mai sus poate fi reactualizat şi pe parcursul anului 2020 urmând a fi aprobat tot prin 
hotărâre a Consiliului Local. 

Pentru efectuarea numărului de ore, persoanele apte de muncă, care beneficiază de ajutor social, sunt repartizate în funcţie de cuantumul ajutorului 
social. 
 Acţiunile şi lucrările de interes local se vor desfăşura cu respectarea normelor de securitate şi igiena muncii, fără a depăşi regimul normal de lucru. 
 În cazul în care persoanele nu vor efectua aceste zile de muncă se va proceda la suspendarea dreptului la ajutor social şi ulterior la încetarea acestuia. 
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PROCEDURI ORGANIZATORICE: 
 
- numărul de ore prestate se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului primit, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe 

ţară, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă; 
- norma de muncă pe zi este de 6 ore; 
- numărul de ore de muncă neremunerată în folosul comunității este stabilit de fiecare sentință judecătorească 
- toate lucrările care se vor executa se fac cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii; 
- în cazul neefectuării orelor de muncă necesare se transmite, lunar, o situaţie nominală la compartimentul gospodărire comunală, personal 

deservire, pază în vederea suspendării plăţii şi, dacă este cazul, la încetarea acestui drept 
- planul lucrărilor de interes local se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 
 
 
 

          Preşedinte de şedinţă,                                                                                                                                              Contrasemnează, 

                                                                                                                                                                                    Secretarul general al UAT, 

             Ioan HABUR                                                                                                                                                       Cătălina JURAVLE 

  
 

 

 

 


