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HOTĂRÂREA Nr.7/29.01.2020 
cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza 

prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat,pe anul 2020 
 
  

Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară, pe data de 
29. 01. 2020, legal constituită; 
 Văzând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Jijila –Deacu Costică; 
 Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate și raportul compartimentului 
de specialitate;   

În baza prevederilor art.6 alin(7) din legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129, alin  (7) lit. g) art.139 si art.196 alin (1) lit.(a) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art. 1 Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor 
legii nr.416/2001, privin venitul minim garantat,cu modificările și completările 
ulterioare,confor Anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, 
primarului comunei Jijila,compartimentului de asistență socială, și va fi făcută publică în 
condițiile legii prin publicare în Monitorul Oficial Local. 
 
Adoptată astăzi 29. 01.2020cu un număr de 14  voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 
    Dumitru Mihai                                             Secretarul general comunei Jijila 
                                                                                                  Dumitru Acriș 
 



 

 
ROMANIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA 
COMUNA JIJILA 

JUDETUL TULCEA 
AUTORITATI ADMINISTRATIVE: 

CONSILIUL LOCAL  
Adress: Primaria  Jijila, cod postal 827110, com.Jijila ,jud. Tulcea 

Tel/Fax:0240/550002, 0240/550024, www.comunajijila.ro, 
e-mail:prmrjijila@yahoo.com 

CUI: 4508690 
 

 Anexa nr. 1 la H.C.L nr.7/29.01.2020 

 

 

 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea 416 / 2001 

privind venitul minim garantat, pe anul 2020 

 

 

NR. 
CRT. 

OBIECTIV 
ACTIUNI ȘI MĂSURI 

ÎNTREPRINSE 

TERMEN 
DE 

REALIZARE 
RESURSE RESPONSABILI 

1. 

 
 
 
Lucrări de întretinere a 
centrului civic din 
comuna Jijila și din 
zona adiacentă 
primăriei și 
dispensarului uman; 

- măturat și strâns 
gunoaie; 
- fasonat arbuști; 
- tăiat trandafiri; 
- întreținere spații verzi ( 
săpat, prășit, udat, cosit, 
greblat etc). 
- văruit pomi și borduri; 
- pe perioada iernii lucrări 
de îndepărtare a zăpezii și 
gheții cu mijloace 
manuale. 

Permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416 / 2001 

Duduță Violeta 

2. 
 

Lucrări de întreținere a 
zonei centrale a satului 
Garvăn (Căminul 
Cultural, zona fântânii 
din intersecție, 
dispensar uman, etc) 

Îndepărtarea resturilor 
vegetale, a gunoaielor, 
întreținerea 
acostamentelor, 
decolmatarea șanțurilor. 

Permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416 / 2001 

Duduță Violeta 



 

3 

Lucrări de 
întretinere a zonei 
adiacente 
Grădiniței, Școlii și 
Bisercii în Jijila și 
Garvăn. 

Îndepărtarea resturilor 
vegetale, a gunoaielor, 
întretinerea 
acostamentelor, 
decolmatarea șanțurilor, 
etc. 

Permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416 / 2001 

Duduță 
Violeta 

4 

Lucrări de 
întreținere a zonei 
cimitirelor în Jijila 
și Garvăn. 

Lucrări de igienizare a 
spațiului din incinta 
cimitirelor dar si a 
zonelor adiacente ( 
curățirea terenurilor de 
resturi vegetale și 
mărăcinișuri etc) 

Permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416 / 2001 

Duduță 
Violeta 

5 

Lucrări de 
întreținere  
acostamentului pe 
lungimea 
drumurilor 
comunale, judetene 
și naționale aflate 
pe raza comunei 
Jijila. 

Îndepărtarea resturilor 
vegetale, decolmatare, 
săpături manuale, 
întretinerea 
acostamentelor, golire 
coșuri stradale,  
colectare selectivă a 
deșeurilor  etc. 

Permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416 / 2001 

Duduță 
Violeta 

6 

Lucrări de curătire a 
zonelor de agrement 
(zona Sulucu, 
pădurea de salcâmi 
Garvăn) 

Colectarea selectivă a 
deseurilor din materiale 
reciclabile. Lunile 5 - 9 

Beneficiarii 
Legii 

416 / 2001 

Duduță 
Violeta 

7 

Lucrări de demolare 
a constructiilor 
dezactivate din 
domeniul public sau 
privat al comunei. 

Demolarea propriu zisă, 
selectarea materialelor 
refolosibile, transferul 
acestora către locul 
special amenajat, 
pregătirea terenului, în 
vederea redării unei noi 
destinații. 

Interventii 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 

416 / 2001 

Duduță 
Violeta  

8 

Întreținere bază 
sportivă 

Tăiat iarbă, curățat 
șanțuri de scurgere 
împrejurul bazei 
sportive, reparații și 
întreținere. 

Permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416 / 2001 

Duduță 
Violeta 

9 

Întretinere terenuri 
de fotbal în Jijila și 
Garvăn 

Tăiat iarbă, curătat 
șanțuri de scurgere 
împrejurul terenurilor 
de fotbal, reparații și 
întreținere 

Permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416 / 2001 

Duduță 
Violeta 

10 

Întretinerea 
șanțurilor de 
scurgere a apelor 
pluviale 

Îndepărtarea resturilor 
vegetale, decolmatare, 
săpături manuale, 
întretinerea 
acostamentelor, etc. 

Permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416 / 2001 

Duduță 
Violeta 



 

11 

Lucrări de curătare 
manuală a albiei 
pârâului Jijila 

 Îndepărtarea vegetației 
specifice crescute în 
pârâu și pe malurile 
pârâului, îndepărtarea 
gunoaielor depozitate în 
această zonă, 
decolmatare, săpături 
manuale, etc. 
 
 

Permanent 
Beneficiarii 

Legii 
416 / 2001 

Duduță 
Violeta 

12 

Întretinerea în 
sezonul rece a 
drumurilor 
comunale și 
județene de pe raza 
UAT Jijila, 
curățarea 
trotuarelor, aleelor 
de pe raza domeniul 
public și privat al 
consiliului local 
Jijila. 

Îndepărtarea zăpezii cu 
mijloace mecanice si 
manuale, împrăștierea 
materialelor 
antiderapante, etc. 

Lunile: 
1 –  3 

10 – 12 

Beneficiarii 
Legii 

416 / 2001 

Duduță 
Violeta 

13 

Alte activități de 
interes și utilitate 
publică 

Asigurarea depozitelor 
de combustibili solizi, 
diferite activităti de 
întreținere și reparații 
ocazionate de 
producerea unor 
fenomene naturale 
deosebite. 

Interventii 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 

416 / 2001 

Duduță 
Violeta 

 

  Notă: luna 1 = ianuarie; 12 = decembrie; 

 

 

 

 

  Președinte de ședință                                                                    Contrasemnează 

                            Dumitru Mihai                                                                Secretarul general al comunei Jijila 

                                                                                                                                   Dumitru Acriș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


