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HOTÃRÂRE 
privind aprobarea Planului lunar de lucrări/acţiuni de interes local ce 

vor fi desfăşurate în anul 2023 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în Comuna Lozna, judeţul Botoşani 

 
 

Consiliul Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani, 
întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 Noiembrie 2022 

 
 
 

Având în vedere: 

 art. 121, alin. (1) din Constituţia României, revizuită; 

 art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 Octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 referatul de aprobare al Primarului Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

nr. 3183/10.11.2022; 

 raportul de specialitate al Compartimentului de asistență social și 

autoritate tutelară din cadrul Aparatului de specilaitate al Primarului 

nr. 3184/10.11.2022; 

 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 art. 28, alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Lozna, judeţul Botoşani; 

 art. 3, art. 84, alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b) 

şi p), alin. (14), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin. (1) şi alin. (2) şi 
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art. 198, alin. 1 şi alin. 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

hotărăşte: 

 

Art. 1   Aprobă Planul lunar de lucrări/acţiuni de interes local ce vor fi 

desfăşurate în anul 2022 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 – privind venitul 

minim garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

Comuna Lozna, judeţul Botoşani, conform anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2  Primarul Comunei prin Compartimenul de asistenţă socială şi 

autoritate tutelară din cadrul Aparatului de specialitate va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 3  Prezenta hotărâre se va comunica, în mod obligatoriu, prin 

intermediul Secretarului General al Comunei: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Botoşani, 
- Domnului LOZNEANU Viorel – Primarul Comunei Lozna, 
- Compartimenului de asistenţă socială şi autoritate tutelară 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Lozna, judeţul Botoşani, 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani. 
 

 
 

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, 
Consilier local, Secretar General Comună, 

PINTILEI Cătălin MURĂREANU Ştefan - Ciprian 
  
  
 
 
 
 

 

  
Lozna                                                                          

Nr. 38 din 29 Noiembrie 2022                                      
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Anexă la H.C.L. nr. 38/29.11.2022 
 

Planul lunar 
 de lucrări/acţiuni de interes local ce vor fi desfăşurate în anul 2023 

de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

Comuna Lozna, judeţul Botoşani 
 

 

Luna 

 

Lucrări propuse 

Ianuarie 

 Deszăpezirea trotuarelor din centrul civic al comunei, curţii 
Căminului Cultural din satul Lozna şi satul Străteni, curtea 
Muzeului Sătesc din Lozna, decolmatat intrările podurilor de 
pe întreg teritoriul comunei 

 Deszăpezirea aleelor din parc 

 Alimentarea locaşurilor cu material antiderapant 

 Împrăştiat material antiderapant la pantele şi rampele 
drumurilor comunale 

Februarie 

 Deszăpezirea trotuarelor din centrul civic al comunei, curţii 
Căminului Cultural din satul Lozna şi satul Străteni, curtea 
Muzeului Sătesc din Lozna, decolmatat intrările podurilor de 
pe întreg teritoriul comunei 

 Deszăpezirea aleelor din parc 

 Alimentarea locaşurilor cu material antiderapant 
 Împrăştiat material antiderapant la pantele şi rampele 

drumurilor comunale 

Martie 

 Deszăpezirea trotuarelor din centrul civic al comunei, fărâmat 
gheaţa din centrul civic şi parcarea primăriei decolmatat 
intrările şi ieşirile podurilor şi podeţelor de pe întreg teritoriul 
comunei 

 Deszăpezirea aleelor din parc 
 Întreţinere spaţii verzi – parc, etc. 

 Plantări pomi pe terenurile accidentate (degradate) 
Aprilie  Văruit pomi din curtea primăriei, cămin, muzeu, teren sport, 
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capetele podurilor de pe drumurile comunale 

 Tăiat, despicat şi clădit lemne la Primărie şi şcoli 

 Plantat flori în faţa Primăriei, faţa Muzeului, faţa terenului de 
sport 

 Curăţenie în centrul civic al comunei 

 Săpat roata copăceilor din curtea Primăriei, curtea muzeului 

 Întreţinere spaţii verzi – parc, etc. 

 Plantări pomi pe terenurile accidentate (degradate) 

 Stropit pomi din curtea Primăriei şi Muzeului 
 Strâns gunoiul de marginile drumurilor comunale şi uliţele 

săteşti din comună precum şi de pe malurile pâraelor ce 
aparţin domeniului public al comunei 

Mai 

 Plantat flori în centrul civic al comunei 

 Cosit în curtea căminului, Primăriei şi Muzeului 
 Cosit şanţurile de pe drumurile comunale şi uliţele săteşti 

 Stropit pomi din curtea Primăriei şi Muzeului 

 Prăşit flori din faţa Primăriei, Muzeului şi terenului de sport 
din Lozna 

 Împrăştiat material pietros pe drumurile comunale şi uliţele 
săteşti 

 Decolmatare podeţe 

 Strâns pet – uri din zona rezervaţiei Floristice,  

 Tăiat, despicat şi clădit lemne la Primărie şi şcoli 

 Întreţinere spaţii verzi – parc, etc. 

Iunie 

 Plantat flori în centrul civic al comunei 

 Cosit în curtea căminului, Primăriei şi Muzeului 
 Cosit şanţurile de pe drumurile comunale şi uliţele săteşti 

 Stropit pomi din curtea Primăriei şi Muzeului 

 Prăşit flori din faţa Primăriei, Muzeului şi terenului de sport 
din Lozna 

 Împrăştiat material pietros pe drumurile comunale şi uliţele 
săteşti 

 Decolmatare podeţe 

 Strâns pet – uri din zona rezervaţiei Floristice  

 Tăiat, despicat şi clădit lemne la Primărie şi şcoli 
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 Întreţinere spaţii verzi – parc, etc. 

Iulie 

 Cosit şanţurile de pe drumurile comunale şi uliţele săteşti 

 Cosit curtea Căminului Cultural Străteni 

 Decolmatat şanţuri şi podeţe de pe drumurile comunale şi 
uliţe săteşti 

 Şters geamurile de la clădirea anexă, Căminele Culturale şi 
Muzeului 

 Curăţenie în centrul civic al satului Străteni 

 Strâns pet – uri din zona rezervaţiei Floristice  

 Întreţinere spaţii verzi – parc, etc. 

August 

 Strâns gunoiul de marginile drumurilor comunale şi uliţele 
săteşti din comună precum şi de pe malurile pâraelor ce 
aparţin domeniului public al comunei 

 Curăţenie în centrul civic al comunei 

 Văruit capetele podurilor de pe drumurile comunale, pomii şi 
bordurile şanţurilor 

 Udat şi prăşit florile din faţa Primăriei, Muzeului şi Căminului 
Cultural 

 Strâns pet – uri din zona rezervaţiei Floristice  

 Întreţinere spaţii verzi – parc, etc. 

Septembrie 

 Cosit şanţurile de pe drumurile comunale şi uliţele săteşti 

 Strâns gunoiul de marginile drumurilor comunale şi uliţele 
săteşti din comună precum şi de pe malurile pâraelor ce 
aparţin domeniului public al comunei 

 Curăţenie în centrul civic al comunei 

 Măturat curţile Muzeului, Căminului Cultural şi Primăriei 

 Împrăştiat material pietros pe drumurile comunale şi uliţele 
săteşti 

 Decolmatat şanţuri şi podeţe de pe drumurile comunale şi 
uliţe săteşti 

 Strâns pet – uri din zona rezervaţiei Floristice  

 Întreţinere spaţii verzi – parc, etc. 
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Octombrie 

 Strâns gunoiul de marginile drumurilor comunale şi uliţele 
săteşti din comună precum şi de pe malurile pâraelor ce 
aparţin domeniului public al comunei 

 Măturat curţile Muzeului, Căminului Cultural şi Primăriei 

 Curăţenie în centrul civic al satelor Lozna şi Străteni 

 Împrăştiat material pietros pe drumurile comunale şi uliţele 
săteşti 

 Întreţinere spaţii verzi – parc, etc. 

 Tăiat, despicat şi clădit lemne la Primărie şi şcoli 

 Îndepărtarea de resturi vegetale de pe marginile drumurilor 
comunale şi săteşti 

Noiembrie 

 Strâns gunoiul de marginile drumurilor comunale şi uliţele 
săteşti din comună precum şi de pe malurile pâraelor ce 
aparţin domeniului public al comunei 

 Curăţenie în centrul civic al comunei 

 Pregătit locaşurile şi depozitarea materialelor antiderapante la 
toate rampele şi pantele de pe drumurile comunale şi uliţele 
săteşti din comună 

 Împrăştierea de material antiderapant pe pantele şi rampele 
drumurilor comunale şi uliţelor săteşti 

 Tăiat, despicat şi clădit lemne la Primărie şi şcoli 

 Deszăpezirea aleelor din parc 

 Întreţinere spaţii verzi – parc, etc. 

Decembrie 

 Curăţenie în centrul civic al comunei 

 Împrăştierea de material antiderapant pe pantele şi rampele 
drumurilor comunale şi uliţelor săteşti 

 Deszăpezirea trotuoarelor din centrul civic al comunei, curţii 
Căminului Cultural din satul Lozna şi satul Străteni, curtea 
Muzeului Sătesc din Lozna 

 Încărcat în rabă zăpada rezultată din curăţarea trotuarelor 

 Tăiat, despicat şi clădit lemne la Primărie şi şcoli 

 Deszăpezirea aleelor din parc  
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