
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI BRODINA 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea 
orelor de munca, persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social in 

comuna Brodina, judetul Suceava 

 
   Consiliul local al comunei Brodina, judeţul Suceava. 

          Având în vedere: 
 -   Referatul de aprobare prezentat de domnul Ilaş-Rusu Codrin-George,  primarul 
comunei Brodina, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 129 din 08.01.2020. 

- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul social al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Brodina, judetul Suceava, înregistrat sub nr. 
130  din 08.01.2020 ; 

-  Avizul comisiei pentru invatamant , sanatate si familie, munca si protectie 
sociala, activitati social-culturale, culte, protectie copii,  înregistrat sub nr.810  
din 31.01.2020 ; 

- prevederile art.6 alin.(7) si (8) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- prevederile art.28 alin.(3) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.50/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venirul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

            În temeiul dispozițiilor  art.129 alin.(2)lit.d), alin.(7) lit.b), art. 139 alin.(1) ,  

art.196 alin.(1) lit. a), art.198 alin.(1) si (2)  din Ordonanta de de urgenta a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTARAŞTE 

         Art.1. Se aproba Planul de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă, persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor social, in comuna Brodina, 
judetul Suceava, pentru anul 2020,  conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

         Art.2. Primarul comunei Brodina si  compartimentul social vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art.3. Secretarul general al comunei Brodina, judeţul Suceava , va asigura 

comunicarea prezentei hotărâri. 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA 

     Chimniuc Elena      Secretarul general al  comunei 
                        Crut  Liliana  
  Brodina , 31 ianuarie 2020 

    Nr.2 



       ROMANIA                                                                 ANEXA 

JUDETUL SUCEAVA                                            la Hotararea Consiliului 

COMUNA BRODINA                               Local al comunei Brodina,judetul 

CONSILIUL LOCAL                                  Suceava nr. 2 / 2020 

 

 

Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor 

apte de muncă beneficiare de ajutor social în comuna Brodina,judeţul Suceava 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea lucrarilor de interes local Numrul de ore 

aferente lucrarilor 

1 Refacerea şanţurilor şi desfudarea podeţelor aferente 

drumurilor judeţene DJ 176 şi DJ 209 G precum si ale 

drumurilor comunale aflate in domeniul public al 

comunei . 

300 

2 Toaletarea plantatiilor de pomi existente de o parte si de 

alta a drumului judetean DJ 209 G.  

100 

3 Lucrări şi acţiuni de salubrizare a comunei. 316 

4 Îndepărtarea pe timp de iarnă a stratului de zăpadă de pe 

trotuare şi din perimetrul instituţiilor publice  , respectiv 

primărie, şcoli şi cămine culturale  

100 

 Total  816 

 

 

 

 

 

         Primar                                                Compartimentul social  

Ilas Rusu Codrin George               Ghetes Cristina-Elena___inspector 

 

 

 

 

     Presedinte de sedinta  

Chimniuc Elena  
 


