
 

 

             ROMANIA 

   JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI 

 

 

P  R O I E C T  D E  H O T A R A R E 

privind  aprobarea planului de actiuni de interes local 

pentru beneficiarii de ajutor social 

 

 

PRIMARIA COMUNEI  PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

            - Referatul de aprobare al primarului Andrei Lucian- Daniel, în calitatea sa de iniţiator; 

            - raportul intocmit de viceprimarul  comunei Petresti; 

- rapoartele comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local, 

- prevederile art. 6, alin (7) din  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

             - Prevederile art. 129, alin.(1)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art art. 196 alin.(1), lit a)   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                    PROPUNE: 

 

 

    Art. 1. – Se aprobă planului de actiuni de interes local , pe anul 2023, pentru beneficiarii de 

ajutor social din cadrul comunei Petresti,  conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare. 

    Art. 2 Planul de actiuni de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin 

hotarare a consiliului local; 

    Art. 3. -  Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine viceprimarului 

comunei Petresti care va urmari efectuarea lucrarilor planificate cat si decontarea orelor de   

munca pentru fiecare prestator. 

  Art. 4 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului general 

al comunei Petresti; 

  Art. 5 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului 

local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data 

adoptării. 

 

 

 

INITIATOR 

Dl primar, Andrei Lucian Daniel 

 

 

                                                                                    CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                          SECRETAR  GENERAL 

                                                                                                         Zamfirescu Mihaela 



                                                                            

 

  ANEXA Nr. 1 la  Proiectul de Hotarare privind  aprobarea planului de actiuni de interes local 

pentru beneficiarii de ajutor social 

 

                                     PLANUL ACTIUNILOR DE INTERES LOCAL  

                                    PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL 

 

  

Nr. 

crt. 

Obiectiv  Actiuni si masuri intreprinse Termen de 

realizare 

1. Curatat zapada Curatarea zapezii in zonele 

institutiilor publice, unitati de 

invatamant, alei parcuri, 

persoane nevoiase 

Lunile: 

01~ 03 

2. Intretinerea santurilor de scurgere 

a apei din zona „ intre sate” si in 

dreptul institutiilor  publice, 

parcuri, etc. 

Indepartarea resturilor 

vegetale, gunoaie, 

maracinisuri, etc. 

Permanent 

3. Intretinerea canalelor colectoare de 

scurgere a apei 

Indepartarea resturilor vegetale 

si gunoaie 

Permanent 

4. Lucrari de intretinere in incinta 

institutiilor publice ( Primarie, 

Camin Cultural, etc) 

Tunderea gazonului, 

indepartarea gunoaielor. 

Lunile: 

04~ 11 

5. Intretinerea zonelor verzi - Tunderea gazonului in 

parcuri. 

- Intretinerea arborilor si 

plantelor 

Lunile: 

04~09 

6. Lemne de foc Taierea si depozitarea 

lemnelor de foc pentru 

institutie si unitatile de 

invatamant, after school 

Lunile: 

07 ~ 08 

7. Toaletarea pomilor Curatarea pomilor de uscaciuni 

in parcuri, si strazi de interes 

local 

Lunile: 

04 ~ 10 

8. Strangerea gunoaielor din zona 

albiilor raurilor Arges si Neajlov 

Indepartarea vegetatiei 

specifice, indepartarea 

gunoaielor, decolmatare, 

sapaturi manuale.  

Permanent 

9. Alte activitati de interes si utlilitate 

publica 

Diverse activitati datorate unor 

situatii neprevazute 

Interventii 

ocazionale 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                         CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                              SECRETAR GENERAL, 

                                                                               Ing. Zamfirescu Mihaela 



 

 

 

 

 

 

 


