
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

HOTARAREANR. 5 
Din data de 28.01.2021 

privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local 
in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov pe anul 2021, 

conform Anexei care face parte integranta din prezenta; 

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, întrunit în şedinţă ordinara, in data 
de 28.01.2021, orele 15:30; 

Analizand Proiectul de Hotarare si Referatul de aprobare al acestuia, întocmite de catre dl. 
Primar al Comunei Tarlungeni, Beschea Severius-Florin; 

Vazand Raportul de specialitate întocmit de catre Compartimentul « Asistenta Sociala » 
din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, înregistrat cu nr. 400/12.01.2021 privind necesitatea si 
oportunitatea adoptarii unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea Planului de Actiuni si 
Lucrari de Interes Local in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov pe anul 2021, conform Anexei; 

In baza prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale 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 şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), p) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Vazand Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Comunei 
Tarlungeni; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
In temeiul prevederilor art. 139, alin. ( 1 ), alin. (3), lit. i şi art. 196, alin (1 ), lit.a), art. 243, 

alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

HOTARASTE: 

Art. 1 - Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba Planul de Actiuni si Lucrari de 
Interes Local in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov pe anul 2021, ce vor fi executate de 
beneficiarii de ajutor social, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2 - Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de catre Viceprimarul Comunei 
Tarlungeni si Compartimentul « Asistenta Sociala » din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni. 

Art. 3 - Secretarul General al Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare : 
• Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ; 
• Primarului Comunei Tarlungeni; 
• Viceprimarului Comunei Tarlungeni ; 
• Compartimentului « Asistenta Sociala » din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni; 
• şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local şi/sau pe pagina 

de internet proprie. 
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OPERAŢIUNI EFECTUATE 

o. 1 

1. Adoptarea hotărârii 
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PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL intocmit in conformitate cu prevederile art. 6, alin. (2), (7) si (10) 

din Legea 416/2001 - comuna Tarlungeni, judetul Brasov- pentru anul 2021 
" ~:__5 

Responsabili din 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Resurse utilizate cadrul Primariei 

Comunei Tarlungeni 

lntretinearea in sezonul rece a 
lndepartarea zapezii cu mijloace mecanice si manuale, lunile ianuarie-martie Beneficiarii venitului minim 

drumurilor comunale, stradutelor si 
TAIZSJANOS 

trotoarelor de pe raza comunei 
imprastierea materialelor antiderapante, unde si cand si noiembrie- garantat conform Legii ANDER MIHAIL 

Tarluneeni 
este cazul. decembrie 416/2001 KAJCSA ANDRAS 

Lucrari de intretinere în cimitirele de pe lndepartarea maracinisurilor, a resturilor vegetale, a 
Beneficiarii venitului minim TAIZSJANOS 

o data pe luna garantat conform Legii ANDER MIHAIL 
raza comunei tufisurilor, taierea copacilor si crengilor uscate 

416/2001 KAJCSA ANDRAS 

Lucrari de curatire manuala a albiilor lndepartarea vegetaiei specifice crescute in albia Beneficiarii venitului minim TAIZSJANOS 

paraurilor de pe raza comunei paraurilor, strangerea gunoaielor depozitate in aceste o data pe luna garantat conform Legii ANDER MIHAIL 

Tarlungeni zone, decolmatare, sapaturi manuale 416/2001 KAJCSA ANDRAS 

Lucrari de renovare/demolare a 
Renovarea/demolarea propriu-zisa, selectarea 

Beneficiarii venitului minim TAIZS JANOS 

constructiilor dezactivate din domeniul 
materialelor refolosibile si transportarea acestora catre 

o data la doua luni garantat conform Legii ANDER MIHAIL 

privat al comunei 
locuri special amenajate, pregatirea terenurilor in 

416/2001 KAJCSA ANDRAS 
vederea redarii unei noi destinatii 

Taierea buruienilor de pe marginea santurilor 
Beneficiarii venitului minim TAIZSJANOS 

Lucrari de curatire a santurilor permanent garantat conform Legii ANDER MIHAIL 
drumurilor judetene de pe raza comunei Tarlungeni 

416/2001 KAJCSA ANDRAS 

Lucrari de intretinere a acostamentului lndepartarea mâlului si a altor resturi, ramase în aceste Beneficiarii venitului minim TAIZS JANOS 

pe lungimea strazilor comunei de pe zone ca urmare a a scurgerii apei rezultate din permanent garantat conform Legii ANDER MIHAIL 

raza comunei precipitatii 416/2001 KAJCSA ANDRAS 
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Lucrari de intretinere in centrul Curatarea santurilor de scurgere a apei, intretinerea 

comunei trotuarelor si acostamentului in centrul comunei 

lndepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a 

Lucrari de intretinere in incinta curtilor gunoaielor, intretinerea acostamentelor, vopsirea si 

institutiilor publice de pe raza comunei reparatia gardurilor din incintele scolilor si a institutiilor 

publice de pe raza comunei. 

Lucrari de intretinere a spatiilor verzi din Plantari de flori, udarea florilor, scoaterea buruienilor 

comuna din rondurile de flori, intretinerea spatiului verde. 

Lucrari de curatire si intretinere in 
Strangerea gunoaielor, golirea cosurilor de gunoi, 

zonele de agrement 
indepartarea maracinisurilor, a resturilor vegetale, a 

tufisurilor in zona de agrement a acomunei Tarlungeni 

Craparea si amenaiarea lemnului de foc pentru 

institutiile publice, primarie si sala de sport, diferite 

Alte activitati de interes si utilitate activitati de intretinere si reparatii ocazionate de 

publica producerea unor fenomene naturale (ploi torentiale, 

vant puternic, cutremure, inundatii), descarcare 
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permanent 

permanent 

permanent in 

intervalul martie -

octombrie 

permanent in 

intervalul martie -

octombrie 

permanent 

Beneficiarii venitului minim 

garantat conform Legii 

416/2001 

Beneficiarii venitului minim 

garantat conform Legii 

416/2001 

Beneficiarii venitului minim 

garantat conform Legii 

416/2001 

Beneficiarii venitului minim 

garantat conform Legii 

416/2001 

Beneficiarii venitului minim 

garantat conform Legii 

416/2001 

Secretar General UAT, 
FAIC REIHAN 
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