
ROMANIA 

JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 

 

H O T A R A R E A 

Nr. 06 din 25.02.2021 

 

privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari ce se vor desfasura in anul 2021 cu persoanele beneficiare de 

prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 

Consiliul local al comunei Plenita, judeţul Dolj, legal întrunit în şedinţa ordinara in data de 

25.02.2021; 

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 5977 din 17.02.2021 intocmit de catre Compartimentul 

Asistenta sociala;  

In baza prevederilor  art 5 alin (7) din Legea nr. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu  modificarile si completarile ulterioare si art.28 alin (3) din HG nr.50/2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata; 

In temeiul prevederilor art. art 129 alin.(1) alin. (7), lit. ,,i,, ,,j,, si ale art. 139  din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Plenita  

 

H O T A R A S T E: 

 

Art.1. Planul de actiuni/lucrari ce se vor desfasura in anul 2021 cu persoanele beneficiare de 

prevederile Legii nr.416/2001-privind venitul minim garantat, cu  modificarile si completarile ulterioare, va 

cuprinde: 

- lucrari de deszapezire; 

- activitati de refacere si intretinere a infrastructurii; 

- amenajare parcuri publice; 

- ecologizarea localitatii; 

- curatirea si indepartarea stratului vegetal si de noroi a drumurilor si trotuarelor din comuna si 

transportul acestuia in locuri special amenajate; 

- curatitirea de resturi vegetate, gunoaie si pamant a canalului colector de ape pluviale din comuna; 

- alte activitati edilitar gospodaresti de interes local. 

 

 Art.2. Lunar compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate va intocmi 

devize pe categorii de lucrari, ce vor fi inaintate Agentiei Judetene de Prestatii Sociale Dolj. 

Art.3. Primarul comunei Plenita impreuna cu aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotarari. 

 

 

        Contrasemneaza pt. legalitate, 

 PREŞEDINTE DE SEDINTA,         SECRETAR GENERAL, 

  GURITA CONSTANTIN             ADRIAN MARIAN 

 
 


