
ROMÂNIA                                                                   Nr. 2 din 29 ianuarie 2020    
Județul  CARAȘ  SEVERIN 
Comuna  EFTIMIE  MURGU 
-Consiliul  Local – 
 
                                                  H O T Ă R Â R E 

 
        privind aprobarea Planului de lucrari – beneficarii Legii nr. 416/2001 care au   
                     obligatia de a presta ore de munca in cursul anului 2020 
 
             Consiliul  local  Eftimie Murgu întrunit în ședință ordinară de lucru in data 
de 29.01.2020 ; 
             Văzând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre  , raportul 
compartimentului de resort și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local ;  
             Luând în dezbatere Planul de lucrari – beneficarii Legii nr. 416/2001 
            Ținând  seama  de  prevederile art. 6(1)  ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în adimistrația publică ;  
            În baza art.129,alin.(1) lit.d)coroborat cu alin.(7) ,lit.b),art.139 alin(1) si 
art.196 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
              

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

         Art. 1.  Se  aprobă Planul de lucrari – beneficarii Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, la nivelul comunei Eftimie Murgu, pentru anul 2020 conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 
 
         Art. 2.  Prezenta hotarare se înainteaza  Instituției Prefectului -  Caraș Severin , 
AJPIS Caras Severin, compartimentelor de resort  și se va afișa la loc public ;  
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           ROMANIA                                            Anexa nr. 1 la H.C.L.  nr. 2 din 29. 01. 
2020 
JUDETUL CARAS SEVERIN                                                          
COMUNA EFTIMIE MURGU 
 
 
 
 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 
Cu personalul beneficiar al Legii 416/ 2001 pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 

 
 
 

1. Intretinerea in sezonul rece a drumurilor comunale, stradutelor si trotuarelor: 
- indepartarea zapezii cu mijloace mecanice si manuale, imprastierea 

materialelor antiderapante unde si cand este cazul; 
2. Igienizare parau Rudarica pe o lungime de 3000 ml de la amonte de sat pana 

la iesirea din localitate; 
          -     decolmatarea manuala a cursurilor de apa; 
3.  Igienizare parauri sat EFTIMIE MURGU pe o lungime de 1500 ml de la amonte 

de sat pana la iesirea din localitate; 
- decolmatarea manualaa cursurilor de apa; 

4. Curatarea santurilor drumuri comunale  EFTIMIE MURGU: 
- desfundarea si curatarea de potmol, viituri, pamant, frunze etc a 

santurilor si canalelor neacoperite; 
5. Intretinerea parcului si a spatiilor verzi din EFTIMIE MURGU: 

- curatirea terenului de iarba si buruieni , strangerea in gramezi , saparea 
terenului pe o adancime de 5 cm, incarcarea in roaba si evacuarea 
materialului rezultat; 

6. Alte activitati de interes si utilitate publica: 
- diferite activitati de intretinere si reparatii ocazionate de producerea 

unor fenomene naturale (ploi torentiale, vant puternic, inundatii, 
cutremure, zăpezi), lucrari de intretinere si reparatii cimitir, gard si 
zona invadata de vegetatie si gunoi din jurul gardului. 
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