ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BOLDESTI-GRADISTEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013,
ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social,
conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Avand in vedere :
- art.6 alin.(7) ,din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art.28 alin (2) (a ),din Hotararea nr.50,pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Boldesti- Gradistea,judetul Prahova

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2013, ce vor fi
executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, potrivit anexei
ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta dispozitie se comunica institutiilor si persoanelor interesate prin grija
secretarului comunei

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
Secretar ,
SCORUS IONEL

BOLDESTI-GRADISTEA 21.12.2012
NR.39

Anexa nr. 1 la HCL 39/21.12.2012
PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) si (8) din Lega 416/2001,privind venitul minim garantat,
cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2013

NR.
CTR
1

2

3

4

OBIECTIV
Intretinerea in sezonul rece a drumurilor
comunale si a drumului judeteane de pe raza
administrativ-teritorial;a a comunei BoldestiGradistea

ACTIUNI SI MASURI INTEPRINSE
- indepartarea manuala a zapezii
- imprastierea materialelor antiderapante
- incarcat si descarcat remorca de tractor a
diferitelor materiale necesare deszăpezirii;
- spargerea manuală a gheŃii în zonele cu
circulaŃie intensă (şcoli, grădiniŃe, dispensare
umane, poliție, poșta, altele institutii publice

TERMEN DE
REALIZARE

RESURSE

lunile
1-3
11-12
sau de cate ori este
nevoie

Beneficiarii
Legii 416

Itretinerea canalelor de scurgere a apelor
pluviale a apei provenite de la topirea zapezilor

indepartarea resturilor vegetale si a vegeta(iei
specifice,decolmatarea si spargerea ghetii daca este cazul

Permanent

Beneficiarii
Legii 416

Întretinere baza sportivă lor curtilor principalelor
institutii din comuna, terenuri de sport, comuna
Boldesti-Gradistea

- tăiat iarba, curătat şanturi de scurgere, reparații garduri
etc.
- lucrări specifice de amenajare şi întreținere a incintei
Permanent
stadionului comunal dar şi a terenurilor sportive din incinta
unităŃile de învăŃământ;
- intreținerea zonelor adiacente unităŃilor de învăŃământ;
- refacerea straturilor pentru flori şi a spatiilor verzi
- îndepărtarea resturilor vegetale şi transportarea acestora
în locații special amenajate
- lucrări de curățire şi întretinere a canalului, atât în albia sa
Permanent
cât şi pe margini

Beneficiarii
Legii 416

Lucrari de intretinere canalului ce traverseaza
teritoriul comunei Boldesti-Gradistea

Beneficiarii
Legii 416

5

Lucrări de întreținere zona cimitirelor, în satele:
Boldesti si Gradistea

- îndepărtarea resturilor vegetale şi a gunoaielor din
tuburile de legatură ce se afla în canalul de scurgere la
nivelul drumurilor sătești
- îndepărtarea podmolului şi a viiturilor
- transportarea gunoaielor şi a resturilor vegetale în locuri
special amenajate
- îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale
- intreținerea gardurilor prin intinderea sarmei, repararea
stâlpilor
- alte operațiuni ce necesită întreținerea zonei adiacente
cimitirelor
- igienizarea periodică a cimitirelor prin îndepărtarea
gunoaielor depuse abuziv în zona acestora, varuirea
gardurilor unde este cazul

Beneficiarii
Legii 416
Permanent

Lucrari de intretinere a
santurilor si podetelor de
scurgere a apei pluviale

indepartarea resturilor vegetale, a maracinisurilor, a
gunoaielor, sapaturi manuale, decolmatarea podete;reparat
si construit podete

Permanent

Beneficiarii
Legii 416

curatarea santurilor de scurgere a apelor provenite din ploi
si din topirea zapezilor

Permanent

7

Lucrari de curatare a santurilor aflate pe
marginea drumurilor comunale

Beneficiarii
Legii 416

Indepartarea malului si a apei rezultate din precipitatii si
resturi ca urmare a scurgerii apei

Permanent

8

Lucrari de intretinere a acostamentelor
drumurilor comunale

Beneficiarii
Legii 416

Curatarea santurilor de resturi ale apelor
pluviale,indepartarea gunoaielor, maracinisurilor, repararea
podetelor
Despicare butuci lemn, stivuire in \'ederea uscarii
naturale,depozitare in magazie
Activitati necesare si utile comunitatii locale

Permanent

9

Lucrari de intretinere a zonelor
centrale din satele Boldesti si Gradistea

Beneficiarii
Legii 416

Lunile
5-9
Permanent

Beneficiarii
Legii 416
Beneficiarii
Legii 416

6

Asigiirare stive combustibil solid
pentru incalzirea primariei
Alte activitati de utilitate publica

