
 

H  O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local  

pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim 

 garantat in anul 2021 

 

                   In conformitate cu  prevederile:  

-Art. 6, alin. (2), (6) si (7) din Legea nr. 416/2001  privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Art. 28 din H.G.R. nr. 50/2011 cu privire la aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

-Art. 129 alin. 2 lit. d), alin. (7), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  Văzând : 

- Referatul de aprobare  nr.785/ 15 .01.2021 al d-lui primar prin care se propune 

aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea 

orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2021; 

- Raportul de specialitate nr.787 din 15.01.2021   al Serviciului Public de Asistenta 

Sociala  din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune 

Proiectul de hotarare privind  aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de 

interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de 

venit minim garantat in anul 2021; 
-avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti nr.789 din 15.01.2021; 

-avizele  comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local al comunei 

Barcanesti:  

 

         În temeiul prevederilor   art. 139 alin. (1)  şi art.196 alin.1 lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 

Consiliul Local al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 

   

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



 

                 Art.1. Aproba Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru 

 repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat 

in anul 2021, actiuni sau lucrari pe care persoanele majore apte de munca din 

familiile beneficiare de venit minim garantat au obligatia sa le efectueze pentru 

sumele acordate ca ajutor social in anul 2021, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

           Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza 

viceprimarul comunei Barcanesti, judetul Prahova, iar de aducerea la cunostinta 

persoanelor si autoritatilor interesate raspunde secretarul general al comunei  si SPAS 

Barcanesti. 
 

 

 

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 
  

 

 
 
 
 
 

 Bărcăneşti,   27.01.2021 

  Nr. 02 

 
Nr.consilieri in functie        15 ;  Nr.consilieri prezenti  15   ;   Nr.voturi pentru  15 Nr. voturi impotriva  0 ;  Nr. 

voturi abtinere  0 .     

Sistem vot : deschis                                    

 

 

 

 

 



 

                                                                                      Anexa  la H.C.L. nr. 2 /27 .01.2021 

 

 

PLAN  DE  ACTIUNI  SI  LUCRARI  DE  INTERES  LOCAL 
PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA EFECTUATE DE BENEFICIARII DE 

AJUTOR SOCIAL IN ANUL 2021 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivul Actiuni si lucrari de 

interes local 

Termene de 

realizare 

Cine executa Responsabil 

1. Asigurarea 

curateniei în curtea 

Primariei Barcanesti 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

 

2. Asigurarea 

curateniei pe rigolele 

DN1A;DN1B 

Strans resturi menajere si 

cosit vegetatia 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar 

3. Lucrari de 

intretinere si 

regularizare curs apa 

sat Tatarani-sat 

Barcanesti 

 

Curatat canalul de scurgere a 

apelor  pluviale de resturi 

menajere,curatat vegetatia 

crescuta pe malurile 

canalului,etc 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

4. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a spatiului 

de depozitare a 

gunoiului(zona 

blocuri) 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor,  etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

5. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a parcului  

din satul 

Barcanesti(zona 

blocuri) 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, vopsirea 

gardurilor etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



6 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Ghighiu 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

7 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Pușcași 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

8 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Tătărani 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

9 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Românești 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

10 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Bărcănești 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

11 Lucrari de curatare 

si intretinere a 

canalelor de 

desecare de pe raza 

satului Romanesti 

 

Indepartarea vegetatiei 

specifice  crescuta in albia 

canalelor, indepartarea 

gunoaielor depozitate in 

aceste zone, decolmatare, 

sapaturi manual etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

12 Lucrari de curatare 

a resturilor vegetale 

aflate pe marginea 

durmurilor 

comunale si 

judetene, pe raza 

comunei Barcanesti 

Curatarea santurilor de 

scurgere a apei rezultate din 

ploi si zapezi, indepartarea 

resturilor vegetale, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

13 Intretinerea 

curateniei in curtea 

primariei Barcanesti 

Indepartarea resturilor 

vegetale,a 

gunoaielor,efectuarea de 

sapaturi manual, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

14 Intretinerea 

curateniei in curtea 

fostului sediul al 

Primăriei din satul 

Tătărani, aparținând 

domeniului privat al 

comunei 

Indepartarea resturilor 

vegetale,a gunoaielor 

ori de cate ori este 

necesar 

Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  



15 Intretinerea 

curateniei in 

curteaFostei Școlii 

Pușcași, aparținând 

domeniului public al 

comunei 

Indepartarea resturilor 

vegetale,a gunoaielor 

ori de cate ori este 

necesar 

Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

16 Intretinerea 

curateniei pe terenul 

din domeniul public 

din zona APEFOR 

Indepartarea resturilor 

vegetale,a gunoaielor 

ori de cate ori este 

necesar 

Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

17 Intretinerea spatiilor 

verzi de pe raza 

comunei Barcanesti 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a gunoaielor, 

maracinisurilor, intretinerea 

acostamentelor si a 

gardurilor, plantare de 

arbusti si flori etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

18 Intretinere si vopsire  

stalpi si indicatoare 

rutiere amplasate pe 

raza comunei 

Barcanesti 

 

Identificarea indicatoarelor 

rupte sau disparute si 

anuntarea autoritatilor,  

intretinerea si vopsirea celor 

existente 

ori de cate ori este 

necesar 

Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

19 Intretinere aviziere 

amplasate pe raza 

comunei Barcanesti 

Indepartarea resturilor de 

afisaje, intretinerea si 

vopsirea avizierelor 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

20 Executare lucrari de 

deszapezire la 

cladirile institutiilor  

publice de pe raza 

comunei Barcanesti 

Indepartarea zapezii cu 

mijloace manuale, 

imprastierea de material 

antiderapant, etc. 

In perioada de 

iarna cand se 

inregistreaza 

precipitatii sub 

forma de zapada 

sau polei. 

Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

21 Alte activitati de 

interes local sau de 

utilitate publica si  

intretinere pasarele 

traversare  DN1 

Diferite activitati de 

intretinere si reparatii 

ocazionate de producerea 

unor evenimente neprevazute 

ocazional Beneficiari Legea 

416/2001 

Viceprimar  

PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

  Niculina Badea 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al  comunei 

                                                                                                  Nicoleta Savu 


