
                        

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 1/2020 

 
privind  aprobarea Planului anual de acţiune şi lucrări de interes local  pe anul 2020 

pentru beneficiarii VMG 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGDAND întrunit în ședință ordinară din data 
de 30.01.2020; 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 48/ 09.01.2020 prin care se propune aprobarea Planului anual de acţiune şi 

lucrări de interes local  pe anul 2020 pentru beneficiarii VMG 
- Raportul de specialitate nr. 41/22.01.2020  întocmit de Compartimentul Asistență Socială  și 

Autoritate Tutelară 
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 209/29.01.2020 

Ținând cont de prevederile : 
- art.6, alin.7, art.8, alin.6 art.28, art. 41, art.47 şi 48 din Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, modificată prin Legea nr.276/2010; 
-H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 
În temeiul art. 129 alin.2, lit.d), alin. (7) lit „b”  şi art. 139, coroborat cu art. 196 alin. 

(1) lit. “b”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.-Se aprobă Planul de lucrări care urmează a se efectua de către persoanele 
apte de muncă, beneficiare ale venitului minim garantat (VMG) pe anul 2020, cuprins în 
Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2.-Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al 
comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

• Primarului comunei Bogdand,  

• Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  

• Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară.   

  

Adoptată în şedinţa ordinară din 30.01.2020. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
DUMUȚA PATRIȚIU                           L.S.                       SECRETARUL GENERAL    
-consilier local-                                                                      AL COMUNEI BOGDAND, 
                                                                                  TEMIAN SIMONA 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 din 
Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 8; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 8; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 



Anexa la Hotărârea nr. 1/30.01.2020 
 

ROMÂNIA             
JUDEŢUL SATU MARE                           
CONSILIUL LOCAL AL                 
COMUNEI BOGDAND 
 
 

PLAN DE ACTIUNE 
 

pe anul 2020 pentru  beneficiarii prevederilor  Legii 416/2001 
 
 
1. Lucrari de deszapezire a incintelor(cailor de acces pietonal si auto) institutiilor publice. 
2. Preparat si administrat manual materiale antiderapante pe drumurile comunale si strazi 

interioare. 
3. Crapatul,manipularea si depozitarea masei lemnoase,necesare incalzirii institutiilor 

publice. 
4. Decolmatarea rigolelor de conducere a apelor pluviale,degajarea sectiunilor podurilor si 

podetelor in diferite locatii. 
5. Defrisarea spinilor si tufelor (de porumbele, mure,maciese si de alte natura) in diferite 

locatii(aliniamentul drumurilor comunale si judetene,pajisti permanente,aliniamentul 
canalelor de descarcare a apelor pluviale etc.). 

6. Intretinerea spatiilor verzi(plivit staraturi de flori,cosit,adunat si transportat masa verde si 
deseuri menajere),toaletizarea aliniamentelor drumurilor comunale si judetene de pe raza 
comunei. 

7. Exploatarea,manipularea masei lemnoase necesare incalzirii institutiilor  de invatamant si 
ale altor institutii publice. 

8. Culesul si manipularea fructelor de sezon. 
9. Colectarea manuala si manipularea deseurilor menajere amestecate 
10. Executat sapaturi in spatii limitate in vederea executarii interventiilor accidentale la 

sistemele de alimentare cu apa, in diferite locatii. 
11. Colectarea periodica a deseurilor menajere dispersate dealungul drumurilor judetene si 

comunale , aruncate cu ocazia deplasarilor la targurile de animale si diferite manifestari 
cultural,colectarea regulate a deseurilor menajere de la populatie. 

12. Alte lucrari  de interes public care interveni pe parcursul anului. 
 

Adoptată în şedinţa ordinară din 30.01.2020. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
DUMUȚA PATRIȚIU                           L.S.                       SECRETARUL GENERAL    
-consilier local-                                                                      AL COMUNEI BOGDAND, 
                                                                                  TEMIAN SIMONA 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 din 
Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 8; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 8; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

            


