
 
 H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi 
executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

          Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin 
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, 
modificat şi completat ulterior; 
             Analizând Proiectul de hotărâre nr. 439/18 din 15.01.2021, Referatul de aprobare al  
domnului Daneluș Costea , Primar al  orașului Slănic, nr. 567/5 din 15.01.2021, în calitatea sa de 
iniţiator al proiectului   şi Raportul  de specialitate al Direcţiei de asistenţă Socială  , nr. 
576/32/12 din  21.01.2021, cu privire la necesitatea şi oportunitatea aprobării planului de acţiuni 
şi lucrări de interes local, pe anul 2021 ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social   ; 
             Ținând seamă de avizele, cu caracter consultativ,  ale comisiilor de specialitate ale 
consiliului local . 

     Având în vedere prevederile : 
- art.6 alin.(7)  din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
- 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 temeiul art  129 alin. (2) lit. a), alin. (7) lit. b),  art. 139, alin.(1)  şi ale art. 196 alin. (1) 

lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;    

H O T Ă R Â Ş T E : 
 
 Art. 1. -  Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021,  ce vor fi 
executate  de către persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social, conform 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului 
general al orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  
Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic. 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

EMIL MEȘTERU 
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                   SECRETAR general al oraşului , 
                                                                                                                Cojocaru Isabela Cerasella 
                                                                            
Slănic, 28 ianuarie 2021 
Nr. 7                    
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8(majoritate simplă) 
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Anexa la Hotărârea Consiliului local Slănic nr. 7 din  28 ianuarie 2021 

 
PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2020 

 
Nr 
crt 

Obiectiv Actiuni si masuri de executat Termene realizare Resurse Responsabilitati 

1 Dezăpezire, decolmatari şi  
alte activităţi specifice 

- degajare zăpadă trotuare 
- întreţinere cu antiderapant   pe 
perioada sezonului rece (atunci 
cand este cazul ) 
- curăţare maluri , decolmatare 
de aluviuni 
- taiere/rotunjire coronament  
copaci, arbusti 

In perioada 
sezonului rece 

Beneficiari ai 
Legii nr. 416  
din  2001, 
privind 
venitul 
minim 
garantat 
 

Şef birou ADPP 

2. Salubrizare /întreţinere 
străzi 

- măturat stradal şi colectare 
deseuri 
- întretinere/reparare trotuare 
- colectare aluviuni din  şanţuri 
stradale şi străzi 
 

permanent Beneficiari ai 
Legii nr. 416  
din  2001, 
privind 
venitul 
minim 
garantat 
 

Şef birou ADPP 

3. Ecologizarea zonelor Baia 
Verde şi Piatra Verde 

- întreţinere acostament 
- tăiere arbuşti şi vegetaţie, 

permanent Beneficiari ai 
Legii nr. 416  

Şef birou ADPP 
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curăţare aluviuni 
- colectare peturi şi gunoaie  

din  2001, 
privind 
venitul 
minim 
garantat 
 

4. Ecologizare-igienizare 
zona  Piaţa Cuza Vodă 

- măturat şi colectat gunoi  
- colectare  deşeuri in mod 
selectiv 
 

permanent Beneficiari ai 
Legii nr. 416  
din  2001, 
privind 
venitul 
minim 
garantat 

Şef birou ADPP 

5. Ecologizare pârâu 
Tăriceanca şi Groşanca 

- curaţare maluri de vegetatie 
- colectare gunoaie 
- decolmatari zonale, dupa caz 

permanent Beneficiari ai 
Legii nr. 416  
din  2001, 
privind 
venitul 
minim 
garantat 

Şef birou ADPP 

6. Lucrări de întreţinere a 
zonelor cu arbori şi arbuşti 

- tăiere/toaletare arbori, arbuşti 
- colectare deseuri 
- curăţarea/ întreţinerea 
acostamentelor 
- întreţinere Parc Central şi zone 
verzi 

permanent Beneficiari ai 
Legii nr. 416  
din  2001, 
privind 
venitul 
minim 
garantat 

Şef birou ADPP 

7. Ecologizare pârâu Slănic - curaţarea zonei  de deseuri, 
resturi materiale, pamant, etc 
- decolmatări  zonale, dupa caz 

permanent Beneficiari ai 
Legii nr. 416  
din  2001, 
privind 
venitul 
minim 
garantat 

Şef birou ADPP 

8. Lucrări de întreţinere, 
reabilitare şi ecologizare a 

- întreţinerea malurilor 
- îndepărtare noroi si aluviuni 

permanent Beneficiari ai 
Legii nr. 416  

Şef birou ADPP 
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rigolelor şi canalului din 
zona Râga 

- decolmatare zone,dupa caz 
- îndepărtarea vegetaţiei 

din  2001, 
privind 
venitul 
minim 
garantat 

9. Lucrări de întreţinere canal 
colectare ape pluviale 

- îndepărtare resturi vegetale 
- îndepărtare aluviuni şi gunoaie 
- întreţinerea /repararea zonelor 
deteriorate 
- decolmatare rigole 

permanent Beneficiari ai 
Legii nr. 416  
din  2001, 
privind 
venitul 
minim 
garantat 

Şef birou ADPP 

 

          Intocmit conf.art.6, alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2021.      

                                                                                          
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

EMIL MEȘTERU 
                                                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                    
SECRETAR general al oraşului , 

                                                                                                                Cojocaru Isabela Cerasella 

 


