România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr.6
din 29 ianuarie 2020
Privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în
cursul anului 2020 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul
minim garantat.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul art. 129 al (7) lit.b) lit. i) lit.j) lit. m) şi lit. n) precum şi art.139 alin . (1)
din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă planul general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate în cursul
anului 2020 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, conform Anexei la prezenta
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- AJPS Timiş
- Afişare.

Preşedinte şedinţă
Lăzărescu Răzvan
Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara
Consilier juridic: Wagner Marian

Anexa la HCL nr. 6/29.01.2020

PLAN GENERAL DE LUCRĂRI
de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2019 în comuna
Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat

1) tăierea a vegetaţiei, mărăcinilor şi spinilor de pe marginea drumului
pe porţiunea Nădrag – Crivina.
2) tăierea vegetaţiei, mărăcinilor şi spinilor de pe malurile pârâului
Nădrăgel, pe porţiunea Nădrag – Crivina.
3) întreţinerea curăţeniei în parcurile, spaţiile verzi şi spaţiile de joacă
de pe raza comunei.
4) întreţinerea curăţeniei pe străzile şi trotuarele localităţilor comunei.
5)

curăţirea şanţurilor de pe marginea drumurilor în localităţile

comunei.
6)

întreţinerea curăţeniei în cimitirele de pe raza comunei.

7)

întreţinerea şi vopsirea mobilierului stradal.

8) curăţarea şi amenajarea spaţiilor publice înainte de serbări sau alte
activităţi cu caracter cultural-sportiv.
9) pregătirea pentru iarnă a instituţiilor publice ( debitarea şi clădirea
în magazie a lemnelor de foc)
10)

îndepărtarea zăpezii de pe străzile comunei în sezonul rece.

11)
împrăştierea de material antiderapant pe străzile comunei în
sezonul rece.

