
  
JUDETUL BIHOR 
COMUNA GEPIU 
CONSILIUL LOCAL  
                                                            
 
                                                                     HOTĂRÂRE 
      
 Privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local al comunei Gepiu 
întocmit conform Legii nr.416/2001,pentru anul 2019 
 

 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Gepiu
 Văzând prevederile art.8 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulerioare  
 Ţinând cont de  prevederile art.17,18,22 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, privind 
aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul 
minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2452 din 08.07.2019, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul Primăriei comunei Gepiu 

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
Comunei Gepiu  

Ţinând cont de prevederile  art.129 alin. 7 lit.”b”,art.139 alin 1 și art.196 alin 1 lit.”a”din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
            Cu  7  voturi”pentru” din 7  consilieri prezenţi    

 
                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea   
                                                               HOTĂRÂRE:             
 
 Art.1. Pentru anul 2019 se aprobă  Planul anual de acţiuni sau lucrări de interes local al 
comunei Gepiu întocmit conform Legii nr.416/2001, conform Anexei la prezenta Hotărâre. 

Art.2  Pentru anul 2019,la întocmirea notei de calcul pentru acordarea ajutorului social în 
baza Legii nr.416/2001 se va ţine cont de zilele de munca efectuate de beneficiarii dosarelor de 
ajutor social,în baza planului de lucrări aprobat.  

    Art. 3  Prezenta hotărare se comunică  următorilor: 
- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
- Instituţia Prefectului -  judeţul Bihor 
- AJPIS Bihor 
- Compartimentul contabilitate şi asistenţă socială din cadrul Primariei comunei Gepiu 

Un exemplar la dosar       
                 

                       
        Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează,  
       Mahaiduda Francisc                                            Secretar general UAT Comuna  
                                                                                           Gepiu,                                                                            
                                                                                        Iancu Ramona-Corina 
 
 
 
 
 
 
Gepiu la  16.07.2019 
Nr. 48 
                                                                                                  

 
 



                                                                               

                                                                               Anexa la HCL Gepiu 
                                                                                Nr.48 din 16.07 2019  
 
Planul anual de acţiuni sau lucrări de interes local al comunei Gepiu întocmit 

conform Legii nr.416/2001,pentru anul 2019 
 
 
 
- Se vor amenaja şanţurile Comunale pentru a evita inundaţiile 

caselor în urma ploilor abundente 
- Se vor efectua acţiuni de igienizare şi curăţare a şanţurilor, 

aleilor şi spaţiilor verzi din comună 
- Se va participa la acţiuni de tăiere , fasonare şi pregătire a 

lemnelor pentru sezonul rece 
- Se vor tăia şi igieniza malurile râurilor şi a apelor curgătoare de 

resturile vegetale 
- Se vor efectua acţiuni de întreţinere a anexelor de la şcoli,la 

grădiniţă 
- Se vor efectua acţiuni de întreţinere a perimetrului şi a 

împrejurimilor la şcolile şi grădiniţele din comună,a curţii 
Primăriei Gepiu 

- Se vor efectua acţiuni de întreţinere a curţilor şi a spaţiilor de 
joacă şi sport de la şcoli 

- Se va întreţine şi amenaja Căminul Cultural Gepiu 
- Se vor întreţine şi amenaja zonle de protecţie din jurul Forajelor 

aferente reţelelor de alimentare cu apă din comună 
- Acţiuni de igienizare şi curăţare la Instituţiile din Comuna 

Gepiu 
- Se vor efectua acţiuni de curăţire şi igienizare a Bazei Sportive 

Gepiu 
- Alte acţiuni specifice anotimpului în care se desfăşoară aceste 

lucrări  
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 


