
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 5 

pentru aprobarea planului de lucrări ce urmează a fi executate în anul  2012  de către 

beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  
 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei 

ordinare din data de 30 ianuarie 2012; 

 Având în vedere: 

- Referatul şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 270/2012, ale viceprimarului 

comunei prin care propune aprobarea planului de lucrări care vor fi executate în anul 2012 

de către persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 470/2012 al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate 

înregistrat sub nr. 424/2012; 

 În conformitate cu prevederile:  

- art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

- art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 - Se aprobă planul de lucrări, prevăzut în Anexa parte integrantă a prezentei 

hotărâri, care vor fi executate în anul 2012 de către beneficiarii de ajutor social conform 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  

 Art. 2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Serviciului 

Public de Asistenţă Socială, Serviciului de Gospodărire Comunală, Agenţiei Judeţene de 

Prestaţii Sociale Iaşi precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii.  

Dată astăzi 30 ianuarie 2012. 
 

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                             Consilier,   

 

                                   ROTARIU VASILE                                                    

 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                                Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                  Bumbaru Cătălin  

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor celor 15 consilieri locali ai Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

Anexa la Hotărârea nr. 5/2012  

 

 

PLAN DE LUCRĂRI 

care vor fi executate în anul 2012 de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Lucrări propuse în anul 2012 

Nr. 

estimativ 

de ore de 

muncă 

1 Debitat lemne la grădiniţe, şcoli generale, liceu, primărie şi bibliotecă  9600 

2 Încărcat, descărcat şi stivuit lemne 5800 

3 Lucrări de deszăpezire manuală: încărcat, transport cu atelaje proprii şi descărcat 

zăpada 

9520 

4 Efectuat curăţenie săptămânală, zona străzilor 18500 

5 Efectuat curăţenie săptămânală, zona Piaţa Răducăneni 1200 

6 Văruit pomi 880 

7 Văruit borduri, zona D.N. 28 800 

8 Decolmatat şanţuri la drumurile săteşti D.S. 1119, D.S. 3148, D.S. 3266, D.S. 

4413, D.S. 3256 

9800 

9 Decolmatat şanţuri la drumuri comunale 9500 

10 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatării 4230 

11 Desfundat podeţe  - drumuri săteşti 3200 

12 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor 1500 

13 Curăţenie în zona punctelor de colectare a deşeurilor 2100 

14 Strângerea deşeurilor şi a resturilor vegetale din albia pârâului Bohotin, 

Fundătura şi zona izvorului Apa minerală 

6400 

15 Curăţat terenul de sport de resturi vegetale 1950 

16 Tăiat spini şi curăţat islazul comunal, suprafaţa de 750ha 1150 

17 Curăţenie în zona râpelor pârâului Bohotin 2800 

18 Plantat pomi pe aliniamentul D.N. 28 600 

19 Întreţinerea spaţiilor verzi de pe raza comunei 1800 

20 Săpat şanţuri adiacente drumurilor  2200 

21 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma săpării şanţurilor 1050 

22 Lucrări de căzănire în vederea exploatării masei lemnoase proprietate publică 3200 

23 Curăţat terenul de sport de resturi vegetale 1950 

24 Efectuat curăţenie la şcolile şi grădiniţele din comună 1100 

25 Efectuat curăţenie în Parcul Dendrologic Răducăneni 2400 

 

             
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                          Consilier,   

 

                                   ROTARIU VASILE                                              
 
                                                                                                                                                                  Contrasemnează  

                                                                                                                                                 Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                                   Bumbaru Cătălin  

 


