
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA JEBEL 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.13 
din 03.02.2016

Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se va 
executa în anul 2016, cu beneficiarii Legii nr.416/2001

Consiliul Local Jebel întrunit in şedinţa din 03.02.2016 
Având în vedere referatul domnului viceprimar al comunei Jebel, 

Petruş Teodor, înregistrat sub nr.235/22.01.2016;
A

In conformitate cu;
• prevederile art.6, alin(2) şi (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
• H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G. 
nr.42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat;

• prevederile art.36, alin(2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.45, alin .(l) din Legea administraţiei 

publice locale, nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu l£voturi pentru,___ -______ abţineri ş i ____-______ împotrivă:

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce se va 

executa în anul 2016 cu beneficiarii Legii nr.416/2001, conform anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta se comunică:
-Institutiei Prefectului Judeţului Timiş;
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-Primarului Comunei Jebel;
-Viceprimarului Comunei Jebel;
-Celor în cauză;
-Cetăţenilor comunei -prin  afişaj
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Plan de acţiuni şi lucrări de interes local

2. Lucrări specifice de iarnă- (deszăpezit),administrat
antiderapant(nisip,sare)-Termen Lunile Octombrie-Martie.

2. Lucrări de igenizare spaţii şi terenuri aparţinând domeniului public şi 
privat al comunei (reparaţii, văruit împrejmuiri, curăţirea terenurilor 
de resturi vegetale, etc.)- Termen Permanent.

3. Lucrări de întreţinere şanţuri şi drumuri comunale -Termen 
Permanet.
A

4. Intretinerea curăţeniei în fata si în curtea aferentă instituţiilor9 9 9 9 9

publice(primărie, şcoală, grădiniţă, Cămin Cultura!, etc.) -Termen
Permanet

10.Lucrări de întreţinere a spaţiilor şi terenurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al comunei Jebel, constând în tăieri 
vegetaţie (măceşi, mărăcinişuri) şi îndepărtare resturi vegetale- 
Termen Permanet.

11.Tăiere şi crăpare lemnelor de foc, necesare pentru încălzirea 
instituţiilor publice- Termen Lunile Octombrie-Martie.

12.1ntreţinerea parcurilor de pe domeniul public al comunei Jebel, 
plantarea de flori, arbuşti şi pomi-Termen Permanent»

13.Lucrări de întreţinere şi amenajare a terenului de sport-Termen 
Permanet

14.Alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe
parcursul anului.

Prezentul Plan de acţiuni şi lucrări de interes local se va executa cu 
persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat, în anul
2016, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare.

întocmit,
Viceprimar,

Prof. Petriiş Teodor


