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 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 2022 

 

 

Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova,  întrunit în 

ședință  ordinară la data de 29.12.2021; 

          Având în vedere prevederile  art. 129 alin. (2) lit.d) alin.7, lit. b)  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

          In conformitate cu  prevederile:  

-Art. 6, alin. (2), (6) si (7)-(10) din Legea nr. 416/2001  privind venitul minim 

garantat,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Art. 28 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

  Văzând : 

- Referatul de aprobare  nr. 25.453/ 09 .12.2021 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 2022; 

- Raportul de specialitate  al  Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul 

Primăriei Comunei Bărcănești prin care se propune adoptarea  Proiectului 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 2022; 
-avizul favorabil al secretarului general al comunei Bărcăneşti nr.25.459/ 

09.12.2021; 
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-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 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; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

                 Art.1.-  Se aprobă  Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local 

pentru  repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim 

garantat în anul 2022, acțiuni sau lucrări pe care persoanele majore apte de 

munca din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligația să le efectueze 

pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2022, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2. -Viceprimarul comunei Bărcăneşti  va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre, care prin grija secretarului general al comunei Bărcăneşti va fi 

comunicată şi înaintată autorităţilor interesate, în termenele stabilite de lege  și va 

fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe  www.barcanești.ro-M.O.L.. 

                                                PREŞEDINTELE DE ȘEDINȚĂ , 
     ………………… 

Iulian GAȘPAR 
 

 Contrasemnează: 
                                                                               Secretarul  general al comunei 

                                                                                                            ……….…………….       
 Nicoleta SAVU  

                           

   

                                               
Bărcăneşti,  29 decembrie    2021 
Nr. 59 
Nr.consilieri ȋn funcţie    15 ;  Nr.consilieri prezenţi 15   ; Nr.voturi pentru 15;   Nr. voturi ȋmpotrivă 0;      Nr. 
voturi abţinere   0    .    
sistem de vot : deschis 
cvorum necesar :8 voturi(majoritate simplă) 
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                                                                                                                     Anexa la  

 la H.C.L. nr.59  / 29.12.2021 

 

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 

Responsabili 

1. Asigurarea 

curateniei la 

sediul Primariei 

Barcanesti 

 

Folosirea aspiratorului in  

incaperile  in care isi 

desfasoara activitatea 

personalul primariei, sters 

praful, curatenia si 

igienizarea grupurilor 

sanitare , curatenia spatiilor 

publice de asteptare din 

incinta acestui obiectiv 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 

igienizare a 

zonelor exterioare 

ale  Centrului 

Cultural  Mihai 

Viteazu  

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, 

a gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, vopsirea 

gardurilor, inlaturarea 

zapezii in perioada de iarna 

etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Viceprimar 
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4. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a zonei  

exterioare a 

dispensarului 

uman din satul 

Barcanesti 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, 

a gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, vopsirea 

gardurilor, inlaturarea 

zapezii in perioada de iarna 

etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Viceprimar 

5. 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 

6. 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 

7. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Ghighiu 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, 

a gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Viceprimar 

8. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare  

stațiilor de 

transport în 

comun de pe raza 

comunei 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, 

a gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Viceprimar 

9. Lucrari de 

curatenie la sediul 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, 

permanent Beneficiari 

Legea 

Viceprimar 
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Postei Barcanesti a gunoaielor, etc. 416/2001 

10 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 

11 Lucrari de 

intretinere a 

incintei postului 

de politie rurala si 

politie rutiera 

Indepartarea resturilor 

menajere,altor resturi 

vegetale, gunoaie, 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 

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 
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15. 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 

16. Intretinere 

aviziere 

amplasate pe raza 

comunei 

Barcanesti 

Indepartarea resturilor de 

afisaje, intretinerea si 

vopsirea avizierelor 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Viceprimar 

17. 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 

18. Întretinere 

pasarele 

traversare  DN1 

Diferite activitati de 

intretinere si reparatii 

ocazionate de producerea 

unor evenimente 

neprevazute 

ocazional Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Viceprimar 

19 Orice alte acțiuni 

sau lucrări de 

salubrizare și/sau 

de întreținere la 

obiectivele 

publice și 

sprijinirea   

serviciilor 

voluntare pentru 

situații de 

urgență, când este 

cazul   

- permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Viceprimar 


