R O M Â N I A
PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
e-mail :primaria_tibanesti@yahoo.com
Nr. 12035 din 01.03.2017

ANUNȚ
Aducem la cunoștință publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes
local pe anul 2017 ce vor fi executate de către beneficiarii de
ajutor social, de pe raza administrative teritorială a comunei
Țibănești conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și
completările ulterioare

Proiectul de hotărâre este însoţit de o notă de fundamentare privind necesitatea
adoptării actului normativ propus precum şi textul complet al proiectului.
Afişarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.2 din Legea nr.52/2003,
privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.83 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările şi completările ulterioare
În termen de 10 zile de la afișare ( începând cu data 01.03.2017), cei
interesaţi pot înainta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare care vor fi înaintate secretarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi, în
zilele de luni-vineri între orele 8,00-14,00 ; la telefoanele 326400;326401,tel./fax
326269 sau pe e-mail la adresa primăria_tibanesti@yahoo.com.

PRIMAR,

SECRETAR,

Ing. ec. Aurica Cobuz

Liliana Tiron

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 2034 din 01.03. 2017

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017 ce vor fi executate de
către beneficiarii de ajutor social, de pe raza administrativ teritorială a comunei Țibănești conform
Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
Având în vedere referentul dlui Timofte Costică – viceprimarul comunei
Țibăneșt înregistrat sub nr. 2032 din 01.03.2017 prin care se propune iniţierea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe
anul 2017 ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, de pe raza
administrativ teritorială a comunei Țibănești conform Legii nr. 416/2001 cu modificările
și completările ulterioare;
Având în vedere:
- prevederile art. 2 , alin (2), și art.8 din O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților rurale și urbane cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.6, alin.(7), din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.28, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011 cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională administrația
publică;
- prevederile Legii nr.544/2004 privind contenciosul administrativ;
Având în vedere nota de fundamentare a primarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi,
înregistrată sub nr. 2033 din 01.03.2017 prin care se propune iniţierea unui proiect de
hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017 ce
vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, de pe raza administrativ teritorială
a comunei Țibănești conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările
ulterioare;
Ţinând cont de avizele favorabile primite din partea comisiilor de specialitate ale
consiliului local comuna ;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. d), alin.(6) lit. a), pct.9, pct.19, art.45 alin.(1)
și art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017 ce vor
fi executate de către beneficiarii de ajutor social, de pe raza administrativ teritorială a
comunei Țibănești conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare
în conformitate cu Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Viceprimarul comunei Ţibăneşti și dl. Văideanu Vasile - cantonier, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3.-Persoana nemulțumită se poate adresa autorității publice emitente, în
termen de 30 zile de la data comunicării actului administrative, în vederea revocării în
tot sau în parte, a acestuia .
Art.4. - În cazul în care persoana în cauză este nemulțumită de modul de
soluționare a contestației,dispoziția poate fi atacată la Tribunalul Iași – Secția a II a

Civilă de Contencios administrative și Fiscal potrivit prevederilor Legii nr. 544/2004
privind contenciosul administrative, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5.- Copii de pe prezenta se vor comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
pentru controlul legalităţii, primarului comunei, viceprmarului, dlui Văideanu Vasile –
cantonier, dlui Ursache Marius insp/as.social
și pe site-ul instituției
www.primariatibanesti.ro pentru aducere la cunoştinţă publică.
Nr._____

Dată astăzi ________ 2017

INIȚIATOR PROIECT
P R I M A R,
Ing.ec. Aurica Cobuz
Contrasemnează pentru legalitate ,
SECRETARUL COMUNEI ,
Liliana Tiron

R O M Â N I A
PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
primaria_tibanesti@yahoo.com
Nr. 1565 din 24.02.2016

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017 ce vor fi executate
de către beneficiarii de ajutor social, de pe raza administrative teritorială a comunei Țibănești
conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare

Primarul comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu moduficările și completările ulterioare,familiile și persoanele singure,
cetățeni români, au dreptul la venit minim garantat, care se asigură prin acordarea
ajutorului social lunar.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art.6 alin. (2)
din Legea nr.416/2001 și art.28 alin.(1) din Anexa la HG nr. 50/2011, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, privind venitul
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, una din persoanele apte de
muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului,
acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși regimul normal de lucru și cu
respectarea normelor de Securitate și igiena muncii.
Pentru repartizarea orelor de muncăce urmează a fi prestate de către
beneficiarii de ajutor social, primarii au obligația conform art.6, alin (7) din legea
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioareși
ale art.28 alin. (2) și (3) din Anexa la HG nr.50/2011 să întocmească un plan care se
aprobă anual prin hotărâre a consiliului local care poate fi reactualizat pe parcursul
anului.
Având în vedere necessitate și oportunitatea aprobării Planului de acțiuni și
lucrări de interes local pe anul 2017 ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor
social, de pe raza administrative teritorială a comunei Țibănești conform Legii nr.
416/2001 cu modificările și completările ulterioare

PROPUN:
Adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de
interes local pe anul 2017 ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, de
pe raza administrative teritorială a comunei Țibănești conform Legii nr. 416/2001 cu
modificările și completările ulterioare în conformitate cu anexa nr.1 .
Anexez alăturat un proiect de hotărâre în sensul celor de mai sus.

PRIMARUL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI,
Ing.ec. Aurica Cobuz

Anexa nr.1
la HCL nr.____/30.03.2017

PRIMARIA COMUNEI
TIBANESTI JUDETUL IASI

CONSILIUL LOCAL ȚIBĂNEȘTI

PLANUL DE ACTIUNI ȘI LUCRARI DE INTERES
LOCAL PE ANUL 2017 CE VOR FI EXECUTATE
DE CATRE BENEFICIARI DE AJUTOR SOCIAL
DE PE RAZA ADMINISTATIV – TERITORIALĂ A
COMUNEI ȚIBĂNEȘTI CONFORM LEGII 416 /
2001 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE

La intocmirea planului de lucrari pentru anul 2017 s-a avut in vedere numarul
de personae apte de munca.
In anul 2017 se estimeaza un numar de 310 persoane posibile apte de munca .
Numar total ore programate lunar pentru 310 persoane =11710 ore
Numar total ore aferente anului 2017 = 140530 ore

SAT TIBANESTI
Lucrari de intretinere in sezonul rece a aleelor ,trotuarelor parcare si a
cailor de acces la platformele de gunoi prin :
- indepartarea zapezii =1200 ore

-

imprastierea materialelor antiderapante cand este cazul.= 1200 ore
Lucrari de curatenie in cimitir:
- indepartarea maracinilor ,a resturilor vegetale , a tufisurilor.= 800 ore
- cosire = 800 ore
- taierea copacilor uscati = 800 ore
Lucrari de curatire manuala a albiilor paraurilor Calina , Duraceasa , Sacovat
prin :
- indepartarea vegetatiei specifice = 600 ore
- strangerea gunoaielor depozitate in acele zone = 600 ore
- taierea copacilor care optureza scurgerea apei = 600 ore
- decolmatare =600 ore
Lucrari de curatire a santurilor , podurilor si podetelor:
- taierea spinilor lemnosi = 800 ore
- cosirea buruienilor = 800 ore
- decolmatare = 800 ore
Lucrari de curatenie in centrul comunei :
- curatirea santurilor de surgere a apei = 400 ore
- maturarea si intretinerea trotuarelor = 400 ore
- varuirea capetelor de pod si podete = 400 ore
- varuirea copacilor si a bordurilor = 400 ore
- intretinere si curatenie Parcare = 400 ore
- golirea de gunoi a cosurilor stradale = 400 ore
Lucrari de intretinere a spatiilor verzi :
- plantari de flori = 800 ore
- udarea florilor = 800ore
- plantari de arbori si arbusti = 800 ore
Lucrari de intretinere a platformelor de gunoi :
- repararea containerelor =1200 ore
- strangerea gunoaielor =1200 ore
Lucrari de intrtinere si curatenie de-a lungul drumului DJ 248 A și DJ 246:
- taierea arborilor spinosi = 800 ore
- varuirea copacilor = 800 ore
- curatirea ,intretinerea si varuirea capetelor de pod = 800 ore
Lucrari de curatire si intretinere a Parcului Dendrologic:
- strangerea gunoaielor =600 ore
- golirea cosurilor de gunoi =600 ore
- indepartarea maracinisurilor =600 ore
- repararea bancilor =600 ore
Alte activitati de interes si utilitate publica:
- taierea si craparea lemnului de foc pentru primarie,scoala,camin biserica =800
ore
- diferite constructii si reparatii ocazitionate de producerea unor fenomene
naturale(zapezi,ploi torentiale,vint puternic,inundatii,cutremure) = 800 ore
- imprastiere de material pietros pe drumurile satesti = 800 ore
SAT GLODENII GANDULUI
Lucrari de intretinere in sezonul rece :
- taiere de masa lemnoasa la Scoala =2142 ore

- taiere de masa lemnoasa la Biserica =2142 ore
- indepartarea zapezii =2142 ore
- imprastierea materialelor antiderapante cand este cazul=2142 ore
Lucrari de curatenie in cimitir:
- indepartarea maracinilor ,a resturilor vegetale , a tufisurilor=2857 ore
cosire = 2857 ore
- taierea copacilor uscati=2857 ore
- Lucrari de curatire manuala a albiilor paraurilor Calina , Pietrosu prin :
- indepartarea vegetatiei specifice=2142 ore
- strangerea gunoaielor depozitate in acele zone =2142 ore
- taierea copacilor care optureza scurgerea apei=2142 ore
- decolmatare=2142 ore
Lucrari de curatire a santurilor , podurilor si podetelor:
- taierea spinilor lemnosi=1714 ore
- cosirea buruienilor=1714 ore
- decolmatarea=1714 ore
- varuirea podetelor=1714 ore
- saparea santurilor din interiorul satului=1714 ore
Lucrari de intretinere a platformelor de gunoi :
- repararea containerelor=4285 ore
- strangerea gunoaielor=4285 ore
Lucrari de intretinere si curatenie de-a lungul drumului DJ 248 A :
- taierea arborilor spinosi=2857 ore
- varuirea copacilor =2857 ore
- curatirea ,intretinerea si varuirea capetelor de pod=2857 ore
Lucrari de interes si utilitate publica :
- taiere si craparea lemnului de foc pentru scoala , camin si biserica=2142 ore
- constructii si reparatii ocazitionate la producerea unor fenomene naturale (
zapezi , ploi torentiale ,vant puternic , inundatii si cutremure)=2142 ore
- imprastiere de material pietros pe drumurile satesti =2142 ore
SAT RĂSBOIENI
Lucrari de intretinere in sezonul rece :
- taiere de masa lemnoasa la Scoala =535 ore
- taiere de masa lemnoasa la Biserica=535 ore
- indepartarea zapezii=535 ore
- imprastierea materialelor antiderapante cand este cazul=535 ore
Lucrari de curatenie in cimitir:
- indepartarea maracinilor ,a resturilor vegetale , a tufisurilor714 ore
- cosire=714 ore
- staierea copacilor uscati=714 ore
Lucrari de curatire manuala a albiilor paraurilor Calina prin :
- indepartarea vegetatiei specifice=535 ore
- strangerea gunoaielor depozitate in acele zone = 535 ore
- taierea copacilor care optureza scurgerea apei
- decolmatare=535 ore
Lucrari de curatire a santurilor , podurilor si podetelor:
- taierea spinilor lemnosi = 428 ore
- cosirea buruienilor = 428 ore

- decolmatarea = 428 ore
- varuirea podetelor = 428 ore
- saparea santurilor din interiorul satului=428 ore
Lucrari de intretinere a platformelor de gunoi :
- repararea containerelor = 1071 ore
- strangerea gunoaielor = 1071 ore
Lucrari de intrtinere si curatenie de-a lungul drumului DJ 248 A :
- taierea arborilor spinosi=714 ore
- varuirea copacilor =714 ore
- curatirea ,intretinerea si varuirea capetelor de pod =714 ore
Lucrari de interes si utilitate publica :
- taiere si craparea lemnului de foc pentru scoala ,
- camin si biserica = 535 ore
- constructii si reparatii ocazitionate de producerea unor fenomene naturale (
zapezi , ploi torentiale , vant puternic , inundatii si cutremure) = 535 ore
- imprastiere de material pietros pe drumurile satesti = 535 ore
SAT JIGORENI
Lucrari de intretinere in sezonul rece :
- taiere de masa lemnoasa la Scoala = 857 ore
- taiere de masa lemnoasa la Biserica= 857 ore
- indepartarea zapezii = 857 ore
- imprastierea materialelor antiderapante cand este cazul = 857 ore
Lucrari de curatenie in cimitir:
- indepartarea maracinilor ,a resturilor vegetale , a tufisurilor = 1142 ore
- cosire = 1142 ore
- taierea copacilor uscati = 1142 ore
Lucrari de curatire manuala a albiilor paraurilor Duraceasa ,Grindu prin :
- indepartarea vegetatiei specifice = 857 ore
- strangerea gunoaielor depozitate in acele zone 857 ore
- taierea copacilor care optureza scurgerea apei 857 ore
- decolmatare = 857 ore
Lucrari de curatire a santurilor , podurilor si podetelor:
- taierea spinilor lemnosi = 685 ore
- cosirea buruienilor = 685 ore
- decolmatare = 685 ore
- varuirea podetelor = 685 ore
- saparea santurilor din interiorul satului = 685 ore
Lucrari de intretinere a platformelor de gunoi :
- repararea containerelor =1714 ore
- strangerea gunoaielor =1714 ore
Lucrari de intrtinere si curatenie de-a lungul drumului DJ 248 A :
- taierea arborilor spinosi =1142 ore
- varuirea copacilor =1142 ore
- curatirea ,intretinerea si varuirea capetelor de pod = 1142 ore
Lucrari de interes si utilitate publica :
- taiere si craparea lemnului de foc pentru scoala ,
- camin si biserica = 857 ore

-

constructii si reparatii ocazitionate de producerea unor fenomene naturale (
zapezi , ploi torentiale , vant puternic , inundatii si cutremure ) = 857 ore
imprastiere de material pietros pe drumurile satesti = 857 ore

SAT VALENII
Lucrari de intretinere in sezonul rece :
- taiere de masa lemnoasa la Biserica = 144 ore
- indepartarea zapezii = 144 ore
- imprastierea materialelor antiderapante cand este cazul = 144 ore
Lucrari de curatenie in cimitir:
- indepartarea maracinilor ,a resturilor vegetale , a tufisurilor = 144 ore
- cosire = 144 ore
- taierea copacilor uscati =144 ore
Lucrari de curatire manuala a albiei paraului Gaureanca prin :
- indepartarea vegetatiei specifice = 109 ore
- strangerea gunoaielor depozitate in acele zone = 109 ore
- taierea copacilor care optureza scurgerea apei =109 ore
- decolmatare =109 ore
Lucrari de curatire a santurilor , podurilor si podetelor:
- taierea spinilor lemnosi = 87 ore
- cosirea buruienilor = 87 ore
- decolmatare = 87 ore
- varuirea podetelor = 87 ore
saparea santurilor din interiorul satului = 87 ore
Lucrari de intretinere a platformelor de gunoi :
- repararea containerelor = 217 ore
- strangerea gunoaielor = 217 ore
Lucrari de intrtinere si curatenie de-a lungul drumului DJ 248 A :
- taierea arborilor spinosi =144 ore
- varuirea copacilor =144 ore
- curatirea ,intretinerea si varuirea capetelor de pod =144 ore
Lucrari de interes si utilitate publica :
- taiere si craparea lemnului de foc pentru scoala ,
- camin si biserica =109 ore
- constructii si reparatii ocazitionate de producerea unor fenomene naturale (
zapezi , ploi torentiale , vant puternic , inundatii si cutremure) =109 ore
- imprastiere de material pietros pe drumurile satesti =109 ore

SAT GRIESTI
Lucrari de intretinere in sezonul rece :
- taiere de masa lemnoasa la Biserica =171 ore
- indepartarea zapezii =171 ore
- imprastierea materialelor antiderapante cand este cazul.=171 ore
Lucrari de curatenie in cimitir:
- indepartarea maracinilor ,a resturilor vegetale , a tufisurilor.=171 ore

- cosire =171 ore
- taierea copacilor uscati =171 ore
Lucrari de curatire manuala a albiei paraului Sofia prin :
- indepartarea vegetatiei specifice =129 ore
- strangerea gunoaielor depozitate in acele zone =129 ore
- taierea copacilor care optureza scurgerea apei =129 ore
- decolmatare =129 ore
Lucrari de curatire a santurilor , podurilor si podetelor:
- taierea spinilor lemnosi =103 ore
- cosirea buruienilor =103 ore
- decolmatare =103 ore
- varuirea podetelor =103 ore
- saparea santurilor din interiorul satului =103 ore
Lucrari de intretinere a platformelor de gunoi :
- repararea containerelor = 257 ore
- strangerea gunoaielor = 257 ore
Lucrari de intrtinere si curatenie de-a lungul drumului DJ 246 A :
- taierea arborilor spinosi = 171 ore
- varuirea copacilor =171 ore
- curatirea ,intretinerea si varuirea capetelor de pod =171 ore
Lucrari de interes si utilitate publica :
- taiere si craparea lemnului de foc pentru scoala ,
- camin si biserica =129 ore
- constructii si reparatii ocazitionate de producerea unor fenomene naturale (
zapezi , ploi torentiale , vant puternic , inundatii si cutremure) = 129 ore
- imprastiere de material pietros pe drumurile satesti = 129 ore

SAT TUNGUJEI
Lucrari de intretinere in sezonul rece :
- taiere de masa lemnoasa la Scoala = 360 ore
- taiere de masa lemnoasa la Biserica = 360 ore
- indepartarea zapezii = 360 ore
- imprastierea materialelor antiderapante cand este cazul.= 360 ore
Lucrari de curatenie in cimitir:
- indepartarea maracinilor ,a resturilor vegetale , a tufisurilor.=481 ore
- cosire = 481 ore
- taierea copacilor uscati = 481 ore
Lucrari de curatire manuala a albiilor paraurilor Velnita, Racu prin :
- indepartarea vegetatiei specifice = 360 ore
- strangerea gunoaielor depozitate in acele zone = 360 ore
- taierea copacilor care optureza scurgerea apei = 360 ore
- decolmatare = 360 ore
Lucrari de curatire a santurilor , podurilor si podetelor:
- taierea spinilor lemnosi = 288 ore
- cosirea buruienilor = 288 ore
- decolmatares = 288 ore
- varuirea podetelor = 288 ore
- saparea santurilor din interiorul satului = 288 ore

Lucrari de intretinere a platformelor de gunoi :
- repararea containerelor = 721 ore
- strangerea gunoaielor = 721 ore
Lucrari de intrtinere si curatenie de-a lungul drumului DJ 246 A :
- taierea arborilor spinosi = 481 ore
- varuirea copacilor = 481 ore
- curatirea ,intretinerea si varuirea capetelor de pod = 481 ore
Lucrari de interes si utilitate publica :
- taiere si craparea lemnului de foc pentru scoala ,
- camin si biserica = 360 ore
- constructii si reparatii ocazitionate de producerea unor fenomene naturale (
zapezi , ploi torentiale , vant puternic , inundatii si cutremure) = 360 ore
- imprastiere de material pietros pe drumurile satesti = 360 ore
SAT RECEA

Lucrari de curatenie in cimitir:
- indepartarea maracinilor ,a resturilor vegetale , a tufisurilor.= 53 ore
- cosire = 53 ore
- taierea copacilor uscati = 53 ore
Lucrari de curatire manuala a albiilor paraurilor Sofia prin :
- indepartarea vegetatiei specifice = 40ore
- strangerea gunoaielor depozitate in acele zone = 40 ore
- taierea copacilor care optureza scurgerea apei=40 ore
- decolmatare = 40 ore
Lucrari de curatire a santurilor , podurilor si podetelor:
- taierea spinilor lemnosi = 40 ore
- cosirea buruienilor = 40 ore
- decolmatare = 40 ore
- varuirea podetelor = 40 ore
Lucrari de intretinere a platformelor de gunoi :
- repararea containerelor = 80 ore
- strangerea gunoaielor = 80 ore
Lucrari de intrtinere si curatenie de-a lungul drumului DC74:
- curatirea ,intretinerea si varuirea capetelor de pod =160 ore

Viceprimar,
Timofte Costică

Cantonier ,
Vasile Vaideanu

