
 

   

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru persoanele 
beneficiare de ajutor social 

 
Consiliul local Bucșani, întrunit în ședință ordinară, pe luna ianuarie 2020, având în 

vedere: 
• Proiectul de hotărâre nr.610/23.01.2020 inițiat de primarul localității privind aprobarea 

planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru persoanele beneficiare de ajutor 
social pe anul 2020; 
• Avizul de legalitate al secretarului localității asupra proiectului de hotărâre 

nr.612/23.01.2020; 
• Avizul favorabil nr.796/29.01.2020 al comisiei de specialitate din cadrul C.L Bucșani; 
• Referatul de aprobare (expunerea de motive) și proiectul de hotărâre ale  primarului  

comunei Bucșani,  prin care se propune aprobarea planului anual de acțiuni sau lucrări de 
interes local,pentru persoanele beneficiare de ajutor social, pe anul 2020; 

• Raportul de resort al compartimentului de specialitate , raportul comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local; 

• prevederile  art.6 alin 7 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările 
și completările ulterioare ;  

• Prevederile art.129, alin (2), lit. ,,d” pct.,, b” din OUG 57/2019; 
 

 În temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a’’ din  OUG  57/2019 privind Codul Administrativ: 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
      Art. 1. Se aprobă planul anual pe anul 2020 de acțiuni sau lucrări de interes local, în 
baza căruia se vor executa lucrările de persoanele beneficiare de ajutor social în baza Legii 
venitului minim garantat nr.416/2001cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art. 2. Primarul comunei Bucșani ori persoana desemnată de aceasta, viceprimarul 
localității, repartizează persoanele ce au obligația efectuării acțiunilor sau lucrărilor de interes 
local, urmărește activitatea, întocmește situațiile privind realizarea lunară a acțiunilor, pontajul 
lunar, efectuează instructajul privind normele de tehnică a securității muncii. 
               Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se obligă primarul și viceprimarul 
comunei Bucșani 
                      Art. 4. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă compartimentul de 
asistență socială din cadrul Primariei comunei Bucșani, comuna Bucșani, iar cu comunicarea, 
secretarul localității. 
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                                                                                                                          ANEXA LA HOTARÂREA NR.6   din 2 9.01.2020 
 

PLAN ANUAL DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL  
POTRIVIT ART. 6 ALIN. (7) DIN LEGEA 416/2001 MODIFICATĂ 

PE ANUL 2020 
 

NR. 
CRT 

OBIECTIV ACȚIUNI AMPLASAMENT TERMEN 
REALIZARE  

1.  Acțiuni de salubrizare a centrului 
comunei Bucșani 

• Strângere deșeuri menajere, 
descărcare coșuri de gunoi 
stradale;  

• Curățat trotuare; 
 

Centru sat Bucșani Permanent  

2.  Curățenie, paza  și întreținere parc 
”Dalles” Bucșani   

• strângere deșeuri; 
• curațare de vegetație;  
• tuns iarba; 
• paza parcului;  

Sat Bucșani (Parc) Permanent 

3.  Întreținere alte zone cu spații verzi  • strângere deșeuri; 
• curațare de vegetație;  
• tuns iarba; 
 

Satele  Bucșani, 
Hăbeni, Racovița și 
Rățoaia 

Permanent 

4.  Întreținere curte interioară Primărie • strângere deșeuri și alte materiale; 
• tuns iarba; 
• săpătură mecanică; 

Sat Bucșani Permanent 

5.  Întreținere izlazuri comunale (doar 
suprafețele ce nu sunt 
închiriate/concesionate) 

• Curățat de ciulini, mărăcini, alte 
materiale;    

Satele  Bucșani, 
Hăbeni, Racovița și 
Rățoaia  

Lunile martie –mai   
și octombrie –
noiembrie  

6.  Întreținere șanțuri,  podețe, rigole 
aferente drumurilor județene, 
comunale și străzilor 

• decolmatare șanțuri și podețe; 
• săpătură șanțuri;  
• tuns iarba, curățat de alte resturi 

vegetale;  
• Încărcare / dăscărcare  materiale;  

Satele  Bucșani, 
Hăbeni, Racovița și 
Rățoaia 

Permanent 

7.  Întreținere zone parcări,  domeniul 
public  

• strângere deșeuri de pe domeniul 
public în zonele parcărilor; 

• încărcare / dăscărcare deșeuri; 

Satele  Bucșani, 
Hăbeni, Racovița și 
Rățoaia 

Permanent 
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8.  Întreținere zonă Vale Locală  Căcioasa  • curățare albie de deșeuri, pentru 
asigurarea scurgerii 
corespunzătoare a apei; 

Sat Bucșani, Vale 
locală Căcioasa  

Permanent 

9.  Întreținere zona râului Ialomița  • curățare albie majoră de deșeuri 
pentru asigurarea scurgerii 
corespunzătoare a apei; 

satele Bucșani și 
Hăbeni  

Permanent 

10.  Întreținere zona râului Pâscov  • curățare albie majoră de deșeuri 
pentru asigurarea scurgerii 
corespunzătoare a apei; 

satul Bucșani  Permanent 

11.  Întreținere zona râului Racovița  • curățare albie majoră de deșeuri 
pentru asigurarea scurgerii 
corespunzătoare a apei; 

sat Racovița  Permanent 

12.  Lucrări la  școli și grădinițe comuna 
Bucșani  

• tuns iarba; 
• Curățat de resturi vegetale; 
 

Școlile și grădinițele 
din satele Bucșani, 
Hăbeni, Racovița și 
Rățoaia 

Permanent 

13.  Lucrări curățenie  si intretinere SALA 
DE SPORT  

• curatenie; 
• intretinere;  
• igienizare; 

Sala de Sport sat 
Bucsani  

Permanent 

14.  Acțiuni de deszăpezire  Acțiuni de îndepărtare, 
încărcare/descărcare zăpadă din 
următoarele locuri publice:  
• curțile instituțiilor de învățământ; 
• curtea primăriei; 
• CAMS Bucșani;  
• Cămine Culturale; 
• parcări publice;  
• centrul comunei Bucșani și ale 

satelor componente;    

Școli, grădinițe, 
curtea  Primăriei, 
CAMS Bucșani,  
Cămine Culturale,  
parcări publice, 
centrul comunei 
Bucșani și a satelor 
componente;  

noiembrie – martie 

 
 
 

 
  


