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H O T Ă R Â R E A    NR.   88
Din 21 decembrie. 2022

Privind  aprobarea Planului de actiuni sau   lucrari de interes local   si stabilirea venitului minim
garantat  conform Legii 416/2001 complectata si modificata pentru anul 2023

Consiliul Local al Comunei Abrămu , judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară, ț
Analizând  Referatul  de  aprobare   nr.3326  din  14.12.2022 întocmit  de  primarul  comunei

Abrămu  si Raportului de specialitate  ț nr.3327 din 14.12.2022 a consilierului pe probleme sociale din
cadrul Primăriei comunei Abrămu , prin care se arata  necesitatea  aprobarii Planului de actiuni sauț
lucrari  de  interes  local  pentru  anul  2023  conform  Legii  276  /24.12.2010  pentru  modificarea  si
completarea  Legii  nr.  416/2001 privind  vemitul  minim garantat,   si  Lista  bunuirilor  ce  conduc la
excluderea acordarii ajutorului social conform. HG nr. 559/2017   pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, a Raportul comisiilor de specialitate.

Având în vedere prevedrile art. 6, alin (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat si
a Legii 276/24.12.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat art.I , pct. 2 , alin. (7) , pct.3 , alin (9) 

În baza art. 129 alin 1, 2 , lit a, d,  alin 4, lit. e), alin . 7),lit. b)  din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ

In temeiul prevederilor art. 139, alin 1) i 196 alin. 1) , lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codulș
administrativ

HOTĂRÂ TE:Ș

Art. 1   .   Se aproba Planul de actiuni sau  lucrari de interes local   ce vor fi efectuate in anul
2023 de catre persoanele apte de munca,  beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 276/2010 pentru
modificarea  si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , conform  anexei  nr. 1
care  face parte integrata din prezenta hotarare.

Art. 2  .    Stabilirea  venitului net lunar al  familiei  sau persoanei singure, beneficiar al ajutorului
social in baza Legii 416/2001 completata si modificata cu Legea nr. 276/2010 se realizeaza tinandu-se
seama de bunurile cuprinse in Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social
prevazute in anexa   nr.5 din HG 559/2017 , care face parte integranta din prezenta hotarare, fiind
anexa 2 . 

Art.3  .   Cu  ducere  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  incredinteaza   compartimentul  pe
probleme sociale din cadrul primariei comunei Abrămuț

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica cu :
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- AJPIS. Bihor
- Primarul comunei Abrămuț
- Compartimentul Financiar Contabil
- Compartimentul Asisten ă Socialăț
- Site: www.comuna-abramut.ro  
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           Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”, fiindț
prezen i ț 13  consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu .ț
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Anexa nr.  1  la Hotararea nr. 88 din 21.12.2022

PLAN  DE  ACTIUNI SAU DE   LUCRARI  DE INTERES LOCAL 
Ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social 

potrivit Legii nr.  416/2001complectata i modificata pentru anul   ș 2023

La intocmirea  planului de lucrari pentru anul 2023, s-a avut in vedere numarul de persoane apte
de munca beneficiare de ajutor social pentru aceasta perioada. 

In anul 2023 se estimeaza un numar de 20 persoane apte de munca.
Numarul total de ore pe care aceste persoane trebuie sa le efectueze intr-o luna este de   297  de

ore care este  echivalent a 37   zile.
Pentru o perioada de un an,  numarul total de ore pe care aceste persoane trebuie sa efectueze

este de  3564 ore, echivalent cu 446  zile lucratoare.
In functie de acest numar de zile lucratoare, este conceput planul de lucrari pe anul 2023, dupa

cum urmeaza :
1.Lucrări de intretinere si amenajare  in comuna Abramut

- intretinerea permanenta  a spatiului verde din intravilanul localitatilor comunei Abramut
- curatenie generala, saptamanala pe strazile localitatilor comunei 
- curatarea si intretinerea spatiului verde si a santurilor din fata si din incinta  institutiilor publice pe
teritorul  comunei
- saparea si curatarea  santurilor de apa , a rigolelor si desfundurea podurilor din domeniul public in
intravilanul si extravilanul  comunei 
-curatarea, intretinerea terenurilor, fostelor gropi de deseuri din comuna 
- decolmatarea santurilor in amonte si aval in colonia de romi din satul Fancica,Abramut,Petreu,Crestur
- identificarea si neutralizarea ilegala de deseuri de pe raza comunei Abramut prin colectare si predare
catre firma de salubrizare
- colectarea periodica a PET- urilor  de pe cursurile de apa de pe raza comunei Abramut si predarea la
firma de salubrizare
- taierea vegetatiei  verzi  si uscate, saparea, curatarea santurilor de pe langa DC 110 si DJ 190F,DC 15
-  saptamanal se golesc pubelele stradale  in comuna
- taierea lemnelor pentru foc , depozitarea lor in institutiile publice (scoli, gradinite, primarie , casa de
cultura , centrul social pentru persoane varstnice ), încărcarea lemnelor la pădure , stivuirea lor
- plantarea de puieti de diferite tipuri si soiuri in comuna , curatarea zapezi de pe trotuarul comunei
Abramut
-  lucrari de  intretinere si curatare in exterior si interiorul  cimitirelor comunei Abramut
- toaletarea pomilor si copacilor din domeniul public si privat al comunei
- defrisarea spinilor, taierea  vegetatiei  uscata si verde, adunarea  si transportarea  vegetatiei respective
la locurile stabilite 
- orice alte activitati intervenite pe domerniul public sau privat al comunei , mai ales in urma unor
calamitati sau alte situatii neprevazute , descacarea, incarcarea  de diferite materiale si obiecte etc.

2. Lucrari de  intretinere si curatenie in colonia de romi
- curatenie generala in coloniile de romi saptamanal (adunat PET-uri, hartii,  sticle,  alte deseuri)  si
predarea catre firma de salubrizare
- infiintarea si intretinerea  santurilor si rigolelor pentru apele  pluviale in coloniile de romi
-decolmatarea santurilor in amonte si aval in colonia de romi din satul Fancica, Petreu, Abramut
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ANEXA  2 la Hotararea nr. 88/21.12.2022
LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

AJUTORULUI SOCIAL

mailto:primaria.abramut@cjbihor.ro
mailto:primaria_abramut@yahoo.com


ROMÂNIA
JUDE UL BIHORȚ

C O M U N A   ABRĂMUȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ABRĂMUȚ

                    Loc. Abrămu ,  nr. 57, CP 417015 , Jude ul Bihorț ț
                    Tel. 0259/353836   e-mail : primaria_abramut@yahoo.com , primaria.abramut@cjbihor.ro      web.site: comuna-abramut.ro, CUI 5431691

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care
depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală     Fac exceptie terenurile
din  zonele  colinare  sau  de  munte  care  nu  au  potential  de  valorificare  prin
vanzare/constructie/productie agricola        

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10
ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului
acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone
greu accesibile

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, 
autobuze, microbuze

4
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru 
uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 
hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
   1  Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei , cu excep ia dobânziiț

Terenuri /animale şi/sau păsări

   1  
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăeşte
suma de  1.000 euro  pentru  persoana singură,  respectiv  suma de  2.500 euro  pentru
familie

NOTĂ:Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării 
ajutorului social 
Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”,  fiind prezen i 13  consilieri locali din cei  ț ț 13  care constituie
Consiliul Local al comunei Abrămu .ț
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