ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes public , pentru anul 2018 , pentru beneficiarii
venitului minim garantat
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta extraordinara in data de 25 ianuarie .2018: Vazand: Expunerea de
motive nr.427 /2018 , a Primarului comunei Păcureţi si raportul de specialitate înregistrat sub nr. 507 /.2018,intocmit de compartimentul ,, asistenta
sociala’’din cadrul aparratului de specialitate al primarului ;
In conformitate cu : prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,modificata prin L.276 /2010, cu modificarile si completarile
ulterioare .
Vazand:Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al com. Pacureti , jud. Prahova .
Avizul de legalitate al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b, alin.4 lit. a, art. 45, art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările si completările ulterioare:

adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art..1. Se aproba planul de actiuni si lucrari de interes public , pentru anul 2018 , pentru beneficiarii venitului minim garantat prevazut de
L.416/2001, conform anexei 1 , anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art..2. Prevederile prezentei hotarari vor fi facute publice prin grija compartimentului,,asistenta sociala’’ din cadrul aparatului de specialitate al
primarului locale si se comunică persoanelor si institutiilor interesate , prin intermediul secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

. D-l. DULCE IOAN

Contrasemnează:vizeaza pentru legalitate

PĂCUREŢI, 25.01. 2018

SECRETARUL COMUNEI
PĂCUREŢI

NR.4
Nr.consilieri in functie
Nr.consilieri prezenti
Nr.voturi pentru
Nr. voturi impotriva
Nr. voturi abtinere

Jr. Iordan BALALIA
11
11
11
0
0

Anexa 1 la HCL nr.4 din 25.01.2018
PLAN DE LUCRARI
IN VEDEREA EFECTUARII ORELOR DE LUCRU CONFORM LEGII 416/2001 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
LUNA IANUARIE - 2018

ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

PUNCTELE DE LUCRU

SATELE

- Deszapezire

- curatarea strazilor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapezii,
a ghetii de pe strazi, colectarea si depozitarea reziduurilor menajere si
stradale, administrat material antiderapant ( nisip,sare)

- drumuri comunale
- locuri publice

- Pacureti
- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

LUNA FEBRUARIE - 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

- Deszapezire

- curatarea strazilor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapezii, a ghetii de
pe strazi, colectarea si depozitarea reziduurilor menajere si stradale, administrat
material antiderapant (nisip ,sare ) ;
- plantari de salcii, plute, salcami si alti pomi pe malurile apelor sin in zonele
expuse alunecarilor de teren pentru combaterea eroziunilor solului
- desfundat podete din zonele :dispensar,scolii ,bisericii

- Amenajarea si curatarea
cursurilor de apa si a
malurilor acestora

PUNCTELE DE
LUCRU
- drumuri comunale
- locuri publice
- in locurile afectate si
unde se impun aceste
lucrari

SATELE
- Pacureti
- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

LUNA MARTIE - 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

- intretinerea si repararea drumurilor
comunale, a strazilor, podurilor,
podetelor, a puntilor de traversare,
curatirea si amenajarea santurilor

incarcat, transportat, descarcat si asternut pietris pe drumurile comunale;
curatat, desfundat, taluzat, amenajat santuri de scurgere a apelor pluviale
pe aliniamentul drumurilor comunale;
- varuirea parapetilor, stalpilor, pomilor, a gardurilor si fatadelor la
locuintele populatiei si a instalatiilor din teritoriu
- construirea de diguri apara-mal;

-Amenajarea si curatarea cursurilor de

PUNCTELE DE
LUCRU
- drumurile
comunale
clasificate si
neclasificate

SATELE
- Pacureti
- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

apa si a malurilor acestora

- constructia si amnajarea de lese impotmolitoare, de praguri de fund pe
albiile paraurilor si in zona podurilor si podetelor
- in locurile afectate
si unde se impun
aceste lucrari

LUNA APRILIE - 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

- asigurarea starii corespunzatoare
spatiilor verzi si a terenurilor de joaca
pt copii;

- curatarea si toaletarea pomilor fructiferi ornamentali, a arborilor si
arbustilor in aliniament;
- plantarea si intretinerea florilor, curatarea si greblarea ierbii
- lucrari de intretinere izlazuri (taieri vegetatie ,administrat ingrasaminte )

PUNCTELE DE
LUCRU
- curtea primariei, la
toate scolile si
gradinitele de pe
raza comunei
-izlazul comunal

SATELE

PUNCTELE DE
LUCRU
- drumurile
comunale
clasificate si
neclasificate
-domeniul public

SATELE

PUNCTELE DE
LUCRU
- curtea primariei, la
toate scolile si
gradinitele de pe
raza comunei
- drumurile
comunale
clasificate si
neclasificate

SATELE

PUNCTELE DE
LUCRU
- drumurile

SATELE

- Pacureti
- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

LUNA MAI – 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

- organizarea locurilor de depozitare si
colectare a gunoaielor si deseurilor
manajere

- amenajare de rampe intermediare pentru depozitarea si colectarea
gunoaielor si deseurilor manajere;
- desfiintarea tuturor depozitelor necontrolate de gunoaie si deseuri
menajere pe marginea drumurilor;
-lucrari de igenizare spatii si terenurii apartinand domeniului public si
privat

- Pacureti
- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

LUNA IUNIE – 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

- asigurarea starii corespunzatoare
spatiilor verzi si a terenurilor de joaca
pt copii;
- organizarea locurilor de depozitare si
colectare a gunoaielor si deseurilor
manajere

- curatarea si toaletarea pomilor fructiferi ornamentali, a arborilor si
arbustilor in aliniament;
- plantarea si intretinerea florilor, curatarea si greblarea ierbii
- amenajare de rampe intermediare pentru depozitarea si colectarea
gunoaielor si deseurilor manajere;
- desfiintarea tuturor depozitelor necontrolate de gunoaie si deseuri
menajere pe marginea drumurilor;

- Pacureti
- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

LUNA IULIE – 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

- intretinerea si repararea drumurilor

- incarcat, transportat, descarcat si asternut pietris pe drumurile comunale;

- Pacureti

comunale, a strazilor, podurilor,
podetelor, a puntilor de traversare,
curatirea si amenajarea santurilor

- curatat, desfundat, taluzat, amenajat santuri de scurgere a apelor pluviale
pe aliniamentul drumurilor comunale;
- varuirea parapetilor, stalpilor, pomilor, a gardurilor si fatadelor la
locuintele populatiei si a instalatiilor din teritoriu

comunale
clasificate si
neclasificate

- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

PUNCTELE DE
LUCRU
- drumurile
comunale
clasificate si
neclasificate

SATELE

PUNCTELE DE
LUCRU
- locuri publice
- scoala ,gradinita

SATELE

PUNCTELE DE
LUCRU
- curtea primariei, la
toate scolile si
gradinitele de pe
raza comunei

SATELE

PUNCTELE DE
LUCRU
- locuri publice

SATELE

LUNA AUGUST – 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

- intretinerea si repararea drumurilor
comunale, a strazilor, podurilor,
podetelor, a puntilor de traversare,
curatirea si amenajarea santurilor

- incarcat, transportat, descarcat si asternut pietris pe drumurile comunale;
- curatat, desfundat, taluzat, amenajat santuri de scurgere a apelor pluviale
pe aliniamentul drumurilor comunale;
- varuirea parapetilor, stalpilor, pomilor, a gardurilor si fatadelor la
locuintele populatiei si a instalatiilor din teritoriu
- - amenajare de rampe intermediare pentru depozitarea si colectarea
gunoaielor si deseurilor manajere

- Pacureti
- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

LUNA SEPTEMBRIE – 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

- intretinerea si repararea drumurilor
comunale, a strazilor, podurilor,
podetelor, a puntilor de traversare,
curatirea si amenajarea santurilor
- organizarea locurilor de depozitare si
colectare a gunoaielor si deseurilor
manajere

- incarcat, transportat, descarcat si asternut pietris pe drumurile comunale;
- curatat, desfundat, taluzat, amenajat santuri de scurgere a apelor pluviale
pe aliniamentul drumurilor comunale;
- desfiintarea tuturor depozitelor necontrolate de gunoaie si deseuri
menajere de pe marginea drumurilor comunale, la poduri si terenuri virane;
-crapat ,aranjat lemne de foc in magaziile scolii si gradinitei

- Pacureti
- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

LUNA OCTOMBRIE – 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

- intretinerea si repararea drumurilor
comunale, a strazilor, podurilor,
podetelor, a puntilor de traversare,
curatirea si amenajarea santurilor

- curatat, desfundat, taluzat, amenajat santuri de scurgere a apelor pluviale
pe aliniamentul drumurilor comunale;

- Pacureti
- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

LUNA NOIEMBRIE – 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI

LUCRARI DE EXECUTAT

- intretinerea si repararea drumurilor
comunale, a strazilor, podurilor,

- incarcat, transportat, descarcat si asternut pietris pe drumurile comunale;
- curatat, desfundat, taluzat, amenajat santuri de scurgere a apelor pluviale

- Pacureti
- Barzila

podetelor, a puntilor de traversare,
curatirea si amenajarea santurilor
- organizarea locurilor de depozitare si
colectare a gunoaielor si deseurilor
manajere

pe aliniamentul drumurilor comunale;
- desfiintarea tuturor depozitelor necontrolate de gunoaie si deseuri
menajere de pe marginea drumurilor comunale, la poduri si terenuri virane;
-

- Curmatura
- Slavu
- Matita

LUNA DECEMBRIE – 2018
ACTIVITATI / ACTIUNI
- Deszapezire

LUCRARI DE EXECUTAT
- curatarea strazilor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapezii, a
ghetii de pe strazi, colectarea si depozitarea reziduurilor menajere si
stradale, sortarea si valorificarea materialeor refolosibile;
-administrat material antiderapant (nisip,sare)

PUNCTELE DE LUCRU
- drumuri comunale
- locuri publice

SATELE
- Pacureti
- Barzila
- Curmatura
- Slavu
- Matita

