
   R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

             

H O T Ă R Â R E A  NR. 174/2019 

privind  aprobarea  Planului  de acțiuni sau  lucrări de interes local estimat a se 

efectua cu  personalul beneficiar de venit minim garantat,  potrivit Legii nr. 

416/2001, 

 cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 

 pe raza municipiului Brad 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 169/11573/20.11.2019 și 

REFERATUL DE APROBARE  nr. 168/11572/20.11.2019 al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea  Planului de acțiuni sau  lucrări de interes local 

estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat, potrivit Legii nr. 

416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 pe raza municipiului 

Brad 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate 

nr.169/11532/21.11.2019, respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 57/11568/27.11.2019 al comisiei pentru 

activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement; 

raportul nr. 139/11569/25.11.2019 al comisiei pentru administrație publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și 

raportul nr. 91/11570/25.11.2019 al comisiei pentru administrarea domeniului public și 

privat;  

     În conformitate cu  prevederile  art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  ale art. 129 alin. 2 lit. a, alin.7 lit. b și p, art. 139 alin. 1 

și ale art. 196 alin. 1 lit. a   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare,  precum și ale  art. 11 alin. 4 din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1.  – Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se 

efectua cu  personalul beneficiar de venit minim garantat, potrivit Legii nr. 416/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 pe raza municipiului Brad, 

conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.   

 Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul  

Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad și Direcția de Asistenţă Socială Brad – Serviciul de Asistență 

Socială. 



Art. 3. -  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

          Art. 4.  - Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

 - Primarului Municipiului Brad; 

  - Biroului  Administrarea Domeniului Public şi Privat;   

  - Direcției de Asistenţă Socială Brad – Serviciul de Asistență 

Socială.  

 

 

Brad, 28.11.2019 

                                                                                                                         

             

                                    

            Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Poenaru                                             Carmen – Irina Bora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16 voturi “pentru” 

 

 

 

 

Anexă la Hotărârea nr.174/2019 

 

 

PLAN de ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI 



de interes local estimate a se efectua cu personalul beneficiar  

de venit minim garantat conform LEGI 416/2001, cu modificări şi completări ulterioare,  

în anul 2020 pe raza municipiului BRAD 

 

 

LUNA OBIECTIVE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI ÎNTREPRINSE ORE 

ESTIMATE 

RECEPȚIE 

IANUARIE 1.DESZĂPEZIRE Împrăștiere material antiderapant pe trotuare și alei 

publice 

10 zilnic 

Curățarea zăpezii de pe trotuare publice 10 zilnic 

Curățarea de zăpadă și gheață a aleilor din parcurile 

publice 

10 zilnic 

2.SALUBRIZARE Întreținerea curățeniei stradale, măturat, golit coșuri 

de gunoi 

200 zilnic 

Curățat rigole prin răzuire, măturat, încărcat în saci 10 zilnic 

Curățarea gaigărelor de scurgere a apelor pluviale 80 zilnic 

Lucrări de salubrizare parcuri publice, scuaruri 

publice. Foișoare, golit coșuri etc. 

100 zilnic 

Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentară, 

Industrială și Obor 

20 zilnic 

3.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI, 

PODURI 

Curățirea manuală a șanțurilor și rigolelor  20 zilnic 

Desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de 

scurgere deschise 

10 zilnic 

Curățarea podurilor și podețelor, răzuit 10 zilnic 

Desfundat manual podețe publice pe drumurile 

satelor aparținătoare 

10 zilnic 

4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 20 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

FEBRUARIE 1.DESZĂPEZIRE  Împrăștiere material antiderapant (nisip cu sare) pe 

trotuare și alei publice 

10 zilnic 

Curățarea zăpezii bătătorite de pe trotuare publice 10 zilnic 

Curățarea de zăpadă și gheață a aleilor și băncilor 

din parcurile publice 

10 zilnic 

Curățat manual gheața din jurul monumentelor 

publice și altele asemenea 

200 zilnic 

Îndepărtarea manuală a zăpezii și gheții, încărcat în 

utilaje de transport, după caz 

10 zilnic 

2.SALUBRIZARE Întreținerea curățeniei stradale 80 zilnic 



Curățat rigole prin răzuire și încărcat în saci a 

materialului rezultat 

100 zilnic 

Lucrări de salubrizare parcuri publice și scuaruri 20 zilnic 

Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentară, 

Industrială și Obor 

20 zilnic 

3.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI, 

PODURI 

Curățarea gaigărelor de scurgere a apelor pluviale 10 zilnic 

Curățarea manuală a șanțurilor și rigolelor  10 zilnic 

Desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de 

scurgere 

10 zilnic 

Curățarea manuală a podurilor, podețelor 10 zilnic 

4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 20 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

MARTIE 1.SALUBRIZARE Lucrări de salubrizare a zonelor publie 10 zilnic 

Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentară, 

Industrială și Obor 

10 zilnic 

Măturarea manuală a trotuarelor și aleilor din 

parcurile publice 

10 zilnic 

Întreținerea curățeniei stradale, golit coșuri de 

gunoi 

200 zilnic 

Întreținerea curățeniei din parcurile publice 10 zilnic 

Întreținerea aleilor și împrejmuirilor din Cimitiul 

Eroilor 

80 zilnic 

2.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI 

Curățirea manuală a șanțurilor și rigolelor 10 zilnic 

Desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor 

pluviale deschise 

20 zilnic 

Igienizarea malurilor și albiilor apelor ce 

traversează Municipiul Brad și satele aparținătoare  

20 zilnic 

Curățirea prin spălare a indicatoarelor rutiere 10 zilnic 

Încărcat maual materiale rezultate de la răzuirea 

rigolelor, greblat, măturat etc. 

10 zilnic 

3.REFACEREA 

ȘI 

ÎNTREȚINEREA 

SPAȚIILOR 

VERZI 

Curățenie de primăvară: măturat alei, greblat zonele 

verzi și semănat gazon, dacă este cazul, văruit 

borduri, văruit arbori din parcuri și de pe 

acostamentele drumurilor, curățat zone verzi 

100 zilnic 

Participarea la toaletarea arborilor ornamentali din 

parcuri și de pe acostamentele drumurilor publice 

10 zilnic 

Lucrări de întreținere a parcurilor publice constând 

în: greblatul zonelor verzi, văruitul copacilor, 

măturatul aleilor 

10 zilnic 

Săpat rondouri și răsădit plante ornamentale, etapa I 10 zilnic 



4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 20 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

APRILIE 1.SALUBRIZARE Lucrări de salubrizare a malurilor și albiei pe 

traseul Văii Bradului și pe Valea Ruda Brad 

10 zilnic 

Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentară, 

Industrială și Obor 

10 zilnic 

Măturat manual trotuare și alei 200 zilnic 

Curățat rigole prin răzuire 10 zilnic 

Întreținerea curățeniei stradale 10 zilnic 

Întreținerea curățeniei în parcuri, spații verzi, alei, 

trotuare 

80 zilnic 

2.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI 

Curățirea manuală a șanțurilor și rigolelor 100 zilnic 

Desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor 

pluviale deschise 

20 zilnic 

Strîngerea deșeurilor aruncate spontan din parcările 

aferente, răzuiri la bordură 

20 zilnic 

Curățirea prin spălare a indicatoarelor rutiere 10 zilnic 

Încărcat maual materiale rezultate de la răzuirea 

rigolelor, greblat, măturat etc. 

10 zilnic 

3.REFACERE ȘI 

ÎNTREȚINERE 

SPAȚII VERZI 

Degajarea terenurilor de corpuri străine (deșeuri) 10 zilnic 

Văruit borduri și arbori din parcurile publice și de 

pe acostamentele drumurilor publice 

10 zilnic 

Participarea la toaletarea arborilor ornamentali din 

parcuri și de pe acostamentele drumurilor publice 

10 zilnic 

Participarea la săpat și răsădit plante ornamentale în 

scuaruri publice 

10 zilnic 

4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 20 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

MAI 1.SALUBRIZARE Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentară, 

Industrială și Obor 

20 zilnic 

Lucrări de întreținere a spațiilor de joacă: refacerea 

gropilor de nisip, vopsitorii a aparatelor de joacă, 

după caz 

20 zilnic 

Întreținerea parcurilor, constând în refacerea 

vopsitoriei mobilierului (bănci, coșuri de gunoi) 

20 zilnic 

Măturat manual trotuare și alei 200 zilnic 

Curățat rigole prin răzuire 10 zilnic 

2.REFACERE ȘI 

ÎNTREȚINERE 

Răsădirea plantelor ornamentale în scuaruri publice 80 zilnic 

Participarea la toaletarea gardului viu împreună cu 100 zilnic 



SPAȚII VERZI echipe de muncitori din cadrul Serviciului de 

gospodărie comunală 

Întreținerea plantelor răsădite (săpat, udat, plivit) 20 zilnic 

Degajarea zonelor publice de deșeuri și/sau alte 

materiale aruncate spontan 

20 zilnic 

3.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI 

Decolmatarea canalelor deschise de scurgere a 

apelor pluviale 

10 zilnic 

Decolmatarea albiilor văilor din satele aparținătoare 

municipiului Brad 

10 zilnic 

Curățarea manuală a șanțurilor 10 zilnic 

4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 10 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

IUNIE 1.SALUBRIZARE Măturat manual trotuare, alei 120 zilnic 

Curățat rigole prin răzuire 10 zilnic 

Curățenia trotuarelor (măturat, răzuit etc.) 10 zilnic 

Încărcat în utilaje material curățat rezultat din 

răzuire șanțuri și rigole 

80 zilnic 

Întreținerea curățeniei în parcuri, alei, trotuare, 

spații verzi 

10 zilnic 

2.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI 

Curățirea manuală a șanțurilor și rigolelor 80 zilnic 

Desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor 

pluviale deschise 

40 zilnic 

Răzuit, măturat, strâns material rezultat în parcările 

publice 

50 zilnic 

Curățirea drumurilor modernizate de noroi și 

murdărie 

20 zilnic 

3.ÎNTREȚINERE 

SPAȚII VERZI 

Strânsul deșeurilor sau a altor materiale de pe 

zonele verzi 

60 zilnic 

Întreținerea plantelor răsădite (udat, plivit) 10 zilnic 

Săpatul manual al rondourilor de flori 20 zilnic 

4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 10 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

IULIE 1.SALUBRIZARE Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentară, 

Industrială și Obor 

30 zilnic 

Lucrări de întreținere a spațiilor de joacă: refacerea 

gropilor de nisip, vopsitorii a aparatelor de joacă, 

după caz 

20 zilnic 

Întreținerea curățeniei stradale, măturat trotuare și 

alei, golit coșuri de gunoi 

280 zilnic 



2.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI și 

VĂI 

Decolmatarea canalelor de scurgere a apelor 

pluviale deschise 

20 zilnic 

Decolmatarea albiei Văii Bradului și Valea Ruda 

Brad 

20 zilnic 

Igienizarea malurilor Văii Luncii și Răbăreasa  40 zilnic 

Desfundarea și curățirea văilor de resturi vegatale 40 zilnic 

3.ÎNTREȚINERE 

SPAȚII VERZI 

Întreținerea scuarurilor cu flori (plivit și săpat) 20 zilnic 

Participarea la lucrări de întreținere a parcurilor 

publice: adunatul vegetației cosite în încărcat în 

saci sau utilaje 

20 zilnic 

Participarea la toaletarea manuală a vegetației 

uscate, a crengilor uscate care prezintă pericol 

pentru cetățeni, imbile, vehicule, prin secționarea 

succesivă a acestora 

10 zilnic 

4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 20 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

AUGUST 1.SALUBRIZARE Lucrări de igienizare și desființare a depozitelor 

necontrolate de deșeuri 

20 zilnic 

Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentară, 

Industrială și Obor 

20 zilnic 

Salubrizarea malurilor Crișului Alb în colaborare cu 

A.N.A.R. - Formația de lucru Brad 

20 zilnic 

2.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI și 

VĂI 

Decolmatarea canalelor de scurgere a apelor 

pluviale 

30 zilnic 

Îndepărtarea vegetației din albiile văilor satelor 

aparținătoare  

30 zilnic 

Decolmatarea canalelor deschise de scurgere a 

apelor pluviale 

40 zilnic 

Desfundarea și curățarea văilor de resturi vegetale 40 zilnic 

3.ÎNTREȚINERE 

SPAȚII VERZI 

Participarea la toaletarea gardului viu (strâns și 

încărcat în saci sau utilaje de transport) 

210 zilnic 

Lucrări de văruire a bordurilor și copacilor 20 zilnic 

Lucrări de întreținere a parcurilor publice: adunatul 

ierbii, refacerea vopsitoriilor mobilierului urban 

(după caz) 

100 zilnic 

Degajarea terenurilor de deșeuri 10 zilnic 

4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 20 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

SEPTEMBRIE 1.SALUBRIZARE Lucrări de igienizare și desființare a depozitelor 

necontrolate de deșeuri 

20 zilnic 



Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentare, 

Industrială și Obor 

20 zilnic 

Salubrizarea malurilor Crișului Alb în colaborare cu 

A.N.A.R. - Formația de lucru Brad 

20 zilnic 

Măturat manual trotuare, alei, golit coșuri de gunoi 200 zilnic 

Întreținerea curățeniei în parcuri publice 40 zilnic 

2.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI 

Lucrări de curățenie și întreținere a parcărilor 

publice 

80 zilnic 

Lucrări de curățare a canalelor pluviale deschise, 

după caz 

70 zilnic 

Desfundarea și curățarea podețelor de mâl și resturi 

vegatale 

20 zilnic 

3.ÎNTREȚINERE 

SPAȚII VERZI  

Lucrări de întreținere a parcurilor publice: 

măturatul și strânsul frunzelor uscate 

20 zilnic 

Participarea la toaletarea gardului viu și a arborilor 

ornamentali (strâns și încărcat în mijloace de 

transport) 

10 zilnic 

Degajarea terenurilor publice de deșeuri 10 zilnic 

4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 10 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

OCTOMBRIE 1.SALUBRIZARE Lucrări de salubrizare a zonelor publice 100 zilnic 

Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentară, 

Industrială și Obor 

20 zilnic 

Măturat manual trotuare, alei 100 zilnic 

2.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI 

Lucrări de întreținere a parcărilor publice, măturat, 

răzuit, încărcat material rezultat 

40 zilnic 

Curățirea manuală a șanțurilor și rigolelor 10 zilnic 

Desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de 

scurgere 

50 zilnic 

3.ÎNTREȚINERE 

SPAȚII VERZI 

Participarea la acțiune de toaletare a gardului viu 

(strâns și încărcat în mijloace de transport) 

40 zilnic 

Participarea la acțiunea de toaletare a arborilor 

ornamentali din parcuri și de pe acostamentele 

drumurilor 

20 zilnic 

Curățenia de toamnă constând în: strânsul și 

încărcatul frunzelor, greblatul zonelor verzi, 

scoaterea plantelor uscate și pregătirea terenului 

pentru perioada de iarnă 

100 zilnic 

Degajarea zonelor verzi de deșeuri aruncate 

ocazional 

10 zilnic 

Mușuroirea trandafirilor 10 zilnic 



4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 20 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

NOIEMBRIE 1.SALUBRIZARE Lucrări de salubrizare zone publice, golit coșuri de 

gunoi 

130 zilnic 

Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentară, 

Industrială și Obor 

20 zilnic 

Măturat manual străzi, trotuare, alei 10 zilnic 

Întreținerea curățeniei în parcuri 100 zilnic 

2.DESZĂPEZIRE Împrăștiere material antiderapant (nisip, sare) pe 

trotuare, alei, poduri, podețe 

10 zilnic 

Curățarea zăpezii din zonele publice și cu trafic 

pietonal intens, parcări publice cu plată 

80 zilnic 

Curățat manual zăpadă și gheață din locuri publice 100 zilnic 

3.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI 

Curățarea rigolelor de scurgere a apei, măturat 

manual trotuare, alei 

20 zilnic 

Desfundarea și curățarea albiei de resturi vegetale, 

deșeuri 

20 zilnic 

Curățarea gaigărelor de scurgere a apelor pluviale 10 zilnic 

4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 20 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 

DECEMBRIE 1.DESZĂPEZIRE Împrăștiere material antiderapant (nisip, sare) pe 

trotuare, alei, poduri, podețe 

10 zilnic 

Curățarea zăpezii din zonele publice și cu trafic 

pietonal intens, parcări publice cu plată 

10 zilnic 

Curățat manual zăpadă și gheață din locuri publice 30 zilnic 

2.SALUBRIZARE Lucrări de salubrizare zone publice, golit coșuri de 

gunoi 

200 zilnic 

Lucrări de salubrizare în Piața Agroalimentară, 

Industrială și Obor 

20 zilnic 

Măturat manual străzi, trotuare, alei 80 zilnic 

Întreținerea curățeniei în parcuri 100 zilnic 

3.ÎNTREȚINERE 

DRUMURI 

Curățarea rigolelor de scurgere a apei, măturat 

manual trotuare, alei 

20 zilnic 

Desfundarea și curățarea albiei de resturi vegetale, 

deșeuri 

20 zilnic 

Curățarea gaigărelor de scurgere a apelor pluviale 10 zilnic 

4.ALTE TIPURI 

DE LUCRĂRI 

Confecționare mături de târș și reparat unelte 20 zilnic 

Sprijinirea serviciilor voluntare pentru situații de 

urgență. 

17 zilnic 



 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL 

 

VASILE POENARU CARMEN-IRINA BORA 

 


