
  
                                       

                                 
                           
 
 

privind aprobarea planului de acţiuni și de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare ale venitului 

minimului garantat la nivelul comunei Horodniceni în anul 2023 
 

 
Având în vedere prevederile: 
 
 

a)  Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare ; 
b) art. 6 alin. (7)-(10) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 28 din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.  50/2011, cu modificările ulterioare; 

c) art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) pct. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;  
 
    luând act de proiectul de hotărâre nr. 1 din 03.01.2023 inițiat de primarul comunei Horodniceni, 
însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 13 
din 03.01.2023 ; 

b) raportul viceprimarului comunei, înregistrat sub nr. 14 din 03.01.2023 ;  
c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Horodniceni;  
 

           în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.157/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 
 
        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre:  

 
Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de acţiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social în anul 2023, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Planul de acţiuni și de lucrări de interes local poate fi actualizat pe parcursul anului 
2023 şi aprobat prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de situaţiile survenite.  

 
Art. 2. - Aducerea la îndeplinire şi respectarea planului de acţiuni și de lucrări de interes 

local prevăzut la art.1, precum și instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii se asigură 
de către viceprimarul comunei Horodniceni.  
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Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică 
prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei 
Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
 
 
 
 
      
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 31 ianuarie 2023.  
Nr. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din data de 

31.01.2023, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr 

de: 13 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
  

 ……………….…………………… 

V i c t o r  M I H A I  

Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretarul general al comunei 

Horodniceni,  
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/


ANEXA 
la  Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2023 

 
 

PLANUL  DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
pe anul 2023 

 
 

Nr. 
crt. 

OBIECTIVE 
ACȚIUNI ȘI MĂSURI 

ÎNTREPRINSE 
TERMENE DE 
REALIZARE 

RESURSE RESPONSABILI 

1. 

Lucrări de întreținere și înfrumusețare 
a   satului Horodniceni  (terenuri de 

sport, căminul cultural, primăria, 
postul de poliție, biserica, 

monumentele eroilor, grădinițe și 
școli) 

 
 

Îndepărtarea vegetației ierboase, a 
vegetației lemnoase, a gunoaielor, 

întreținerea acostamentelor, 
vopsirea și repararea  gardurilor, 

plantarea de pomi fructiferi, 
arbuști, flori,  etc. 

permanent 

 
beneficiarii de 

ajutor 
social, potrivit 

Legii nr. 416/2001 

 
Neamțu Constantin 

 

2. 

Lucrări de întreținere și înfrumusețare 
a  a satelor Mihăiești, Rotopănești, 
Botești, Brădățel (căminul cultural, 

biserica,  monumentul eroilor, punctul 
sanitar, școli, terenuri de sport ) 

 
 

Îndepărtarea vegetației ierboase, a 
vegetației lemnoase, a gunoaielor, 

întreținerea acostamentelor, 
vopsirea și repararea  gardurilor, 

plantarea de pomi fructiferi, 
arbuști, flori,  etc. 

permanent 

 
beneficiarii de 

ajutor 
social, potrivit 

Legii nr. 416/2001 

 
Neamțu Constantin 

 

3. 

Lucrări de întreținere în zona 
cimitirelor,  din satele: Horodniceni, 

Mihăiești, Rotopănești, Botești, 
Brădățel şi a platformelor de colectare 

a gunoaielor 

Îndepărtarea vegetației ierboase, a 
vegetației lemnoase, a gunoaielor, 

decolmatarea șanțurilor și 
curățirea aleilor de acces la 

morminte. 

Permanent 

beneficiarii de 
ajutor 

social potrivit Legii 
nr. 416/2001 

Neamțu Constantin  

4. 

Lucrări de curățenie, îndepărtare a 
deșeurilor din construcții ce rezultă din 

lucrările de construire/reabilitare 
obiective de interes local 

Curățenie la șantierele în lucru de 
la obiectivele de investiți  

Martie-
noiembrie  

beneficiarii de 
ajutor 

social potrivit Legii 
nr. 416/2001 

Neamțu Constantin 
 

5. 
Lucrări de curățire manuală 

a albiilor pârâurilor din comună 

Îndepărtarea vegetației specifice 
crescute în albia pârâurilor și 

colectarea  gunoaielor 
 

permanent 

beneficiarii de 
ajutor 

social potrivit Legii 
nr. 416/2001 

Neamțu Constantin  

 
6. 

 
Lucrări de curățire a vegetației 

 
Curățirea șanțurilor de scurgere a 

 
permanent 

 
beneficiarii de 

 
Neamțu Constantin  



lemnoase și ierboase aflate pe 
marginea drumurilor  comunal și 

județean, a străzilor și intrărilor din 
comună  

apei rezultată din ploi și zăpezi, 
îndepărtarea resturilor de 

vegetație ierboasă și  lemnoasă, a 
gunoaielor și întreținerea  

acostamentelor 

ajutor 
social potrivit Legii 

nr. 416/2001 

 
7. 

 
 

Lucrări de igienizare a pădurii Brădățel  

 
 
 

 
permanent  

beneficiarii de 
ajutor 

social potrivit Legii 
nr. 416/2001 

 
Neamțu Constantin 

 

8. 
Acțiuni de salubrizare a satelor din 

comună  
colectare deșeuri, decolmatare 

șanțuri 
 

permanent  

beneficiarii de 
ajutor 

social potrivit Legii 
nr. 416/2001 

 
Neamțu Constantin 

 

9. 
Întreținerea pe perioada sezonului  

rece a drumurilor comunale, a străzilor 
și intrărilor  de pe raza comunei  

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace 
mecanice și manuale,  împrăștierea 

materialelor antiderapante, etc. 

lunile ianuarie 
-martie și 

noiembrie - 
decembrie 

beneficiarii de 
ajutor 

social potrivit 
Legii nr. 

416/2001 

Neamțu Constantin  

10. 
Constituirea  depozitelor de 

combustibil  solid (lemne) la instituțiile 
publice din comună 

Tăierea, crăpatul, transportul și 
depozitatul lemnelor  pentru 

asigurarea încălzirii spațiilor publice 

lunile ianuarie 
- 

martie și 
noiembrie - 
decembrie 

beneficiarii de 
ajutor 

social potrivit 
Legii nr. 

416/2001 

Neamțu Constantin  

11. 
Alte activități de interes și utilitate 

publică 

Activități de întreținere și reparare 
a utilităților publice, din cauza  
unor fenomene meteorologice 

periculoase (ploi torențiale, vânt 
puternic, incendii, cutremure, 

alunecări de teren), decolmatare 
șanțuri, reabilitare podețe  

permanent 

beneficiarii de 
ajutor 

social potrivit 
Legii nr. 

416/2001 

Neamțu Constantin  

 
    Președinte de ședință ,                                                                                                                                                       Secretar general ,  

     Luiza-Maria MITROFAN 

 


