
  ROMANIA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNA 

 JUDEŢUL IASI 

 

                                                                            

   

                                     HOTĂRÂREA Nr .1  /15.01.2020  

privind aprobarea Planului de Lucrari ce urmeaza a fi executate în anul 2020 de către 

beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2011privind venitul minim garantat 

 

 Consiliul Local al comunei Moșna,județul Iași; 

     Avand în vedere referatul Viceprimarului comunei NR   

       prin care propune aprobarea ,,Planului de lucrari care va fi executat in anul 2020 de catre 

persoanele beneficiare de ajutor social ,conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat ;     

     Avand în vedere referatul Primarului comunei   

  prin care propune aprobarea ,,Planului de lucrari care va fi executat in anul 2020 

     Având în vedere prevederile art 6,alin 7) din Legea 416/2001privind venitul minim  garantat ,cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

     Avand în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local si 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate; 

          Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                              

            În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

 

 

 

HOTARASTE : 

   Art.1 Se aproba ,,Planul de lucari care vor fi executate in anul 2020 ,de către persoanele 

beneficiare de ajutor social ,conform Legii 416/2001privind venitul minim garantat prevazut in 

Anexa 1 ,care este parte integanta din prezentul proiect de  hotarâre ; 

   Art.2  Primarul si  viceprimarul comunei va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari; 

   Art.3 Secretarul comunei va aduce prezenta hotarare la cunostinta publica, prin afisare la sediul 

institutiei si o va comunica in copie: Primarului si  viceprimarului comunei Mosna , 

compartimentului de asistenta sociala si Institutiei Prefectului Județului Iași pentru controlul 

legalității; 

 
 

Prezenta HCL NR1 /15.01.2019 a fost adoptata în sedinta   ordinara  cu un nr de 14Consilieri prezenti la sedinta cu 14 

voturi pentru ,împotriva 0,abtineri 0,dintr-un total de 15 Consilieri în functie.                                                                                               

                                                                                                                        Data  15.01.2019 

 
Presedinte de sedinta,                                 Contrasemneaza, 

Consilier,                                  Secretar General  

Postu Ion                                                                               Diaconu  Rodica   
     
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR 1 LA   HOTARÂREA NR1 DIN 15.01.2020 

 PRIVIND 

PLAN DE LUCRARI CARE VOR FI EXECUTATE 

DE CATRE BENEFICIARII LEGII 416/2001, 

IN ANUL 2020 

 

         In cadrul programului de salubrizare , se vor executa urmatoarele lucrari: 

 

1. Deszapezitea unitatilor din localitate , aflate in subordinea primariei. 

2. Deszapezirea locuintelor persoanelor in varsta sau a celor aflate in dificultate. 

3. Colectarea deseurilor necontrolate , dupa topirea zapezii. 

4. Colectarea deseurilor sortate  pe categorii de la populatie si agenti economici 

si depozitarea lor la centrul de colectare. 

5. Mentinerea permanenta a curateniei rigolelor betonate aferente drumurilor 

asfaltate. 

6. Mentinerea permanenta a curateniei pe cursurile de apa a paraului     

   Mosna si a afluentilor acestuia. 

7. Decolmatarea rigolelor aferente  DC 67 , DJ 244F și DS asfaltate. 

8. Verificarea si decolmatarea permanenta a podetelor aferente drumurilor 

satesti. 

9.Continuarea programului de impadurire a zonelur unde exista pericol   

    de alunecari de teren . 

    10.Intretinerea permanenta a zonei de protectie a drumurilor din localitate. 

    11.Organizarea de strangere a deseurilor reciclabile. 

    12.Decolmatarea izvoarelor si verificarea traseului apei cismelelor, sursa    

         principala de apa pentru animale. 
 

 

INTOCMIT 

VICEPRIMAR 

LUCHIAN MIHAI 

 
                                                                                                                           

 

 

INITIATOR                                                                                              AVIZAT   SECRETAR-Diaconu Rodica 

         PRIMAR 

   Ing.    GEORGEL POPA 



 

 

 

 

 

ROMANIA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNA 

 JUDEŢUL IASI 

 

                                                                            

   

                                    PROIECT DE  HOTĂRÂREA Nr .________  

privind aprobarea Planului de Lucrari ce urmeaza a fi executate în anul 2020 de către 

beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2011privind venitul minim garantat 

 

 Consiliul Local al comunei Moșna,județul Iași; 

     Avand în vedere referatul Viceprimarului comunei   

       prin care propune aprobarea ,,Planului de lucrari care va fi executat in anul 2020 de catre 

persoanele beneficiare de ajutor social ,conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat ;     

     Avand în vedere referatul Primarului comunei   

  prin care propune aprobarea ,,Planului de lucrari care va fi executat in anul 2020 

     Având în vedere prevederile art 6,alin 7) din Legea 416/2001privind venitul minim  garantat ,cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

     Avand în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local si 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate; 

          Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                              

            În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

 

 

 

PROPUNE : 

   Art.1 Se aproba ,,Planul de lucari care vor fi executate in anul 2020 ,de către persoanele 

beneficiare de ajutor social ,conform Legii 416/2001privind venitul minim garantat prevazut in 

Anexa 1 ,care este parte integanta din prezentul proiect de  hotarâre ; 

   Art.2  Primarul si  viceprimarul comunei va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari; 

   Art.3 Secretarul comunei va aduce prezenta hotarare la cunostinta publica, prin afisare la sediul 

institutiei si o va comunica in copie: Primarului si  viceprimarului comunei Mosna , 

compartimentului de asistenta sociala si Institutiei Prefectului Județului Iași pentru controlul 

legalității; 

 
 

                                                                                                                   PENTRU SEDINTA DIN 15.01.2020 

 

 

INITIATOR                                                                                              AVIZAT   SECRETAR-Diaconu Rodica 

         PRIMAR 

   Ing.    GEORGEL POPA 

 


