
 

 

                  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL IALOMIŢA 

           CONSILIUL LOCAL  

    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 

  

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce  

vor fi efectuate în anul 2020 de către beneficiarii Legii nr.416/2001  

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 30 IANUARIE 2020, 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.439 din 22.01.2020 al Primarului 

orașului Căzănești; 

Examinând: 

-  raportul Compartimentului de Asistenţă Socială şi Consiliere pentru Problemele 

Romilor nr. 452 din 23.01.2020; 

- raportul Comisiei pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, 

activităţi social-culturale, culte, sport nr. 584 din 29.01.2020; 

În conformitate cu: 

-  prevederile art. 6, alin.(2) şi alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.28, alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

          Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în 

anul 2020 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta  hotărâre. 

            Art.2. Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local se reactualizează în cursul 

anului 2020, prin hotărâre a Consiliului local, în funcţie de solicitările venite din partea 

instituţiilor publice în organizarea şi evidenţa orelor de muncă. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul 

Primăriei oraşului Căzăneşti. 

 



 

 

 

        Art.4. Compartimentul de Asistenţă Socială şi Consiliere pentru Problemele 

Romilor, viceprimarul şi persoanele nominalizate în anexă vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri, monitorizând efectuarea orelor de muncă de către 

beneficiarii Legii nr.416/2001, cu respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii 

şi asigurând informarea lunară a Primarului oraşului Căzăneşti. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                              Secretar General al UAT, 

     PARASCHIV MITICĂ                                  OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de voturi, 

astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 



 

 

                  JUDEȚUL IALOMIȚA                                                                                                                                           Anexă 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI                                                                                 la Hotărârea nr.11 din 30.01.2020                                                          
 

 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

ce vor fi efectuate în anul 2020 de către  beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

 cu modificările și completările ulterioare 
 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de 

realizare 

Responsabili 

 

1. Lucrări de întreţinere din zona 

izlazului 

Curăţarea de mărăciniş, resturi vegetale, adunare 

pet-uri şi asigurarea transferului acestora la locuri 

special destinate  

permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

2. Lucrări de întreţinere a terenului de 

sport 

Tăiat iarba, văruire gard/cabine, reparaţii gard etc. permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

3. Lucrări de întreţinere a digului de 

apărare 

Îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale, 

adunat pet-uri şi transportarea acestora  la locuri 

special amenajate 

Decolmatare, săpături manuale 

permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

4. Lucrări de igienizare a localităţii în 

sezonul de primăvară  

Îndepărtări resturi vegetale, toaletare şi văruit 

pomi 

lunile 3-5 Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

5. Lucrări de întreţinere în zona 

cimitir 

Îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale, 

întreţinere garduri etc. 

Ridicarea gunoiului şi transportarea acestuia la 

locurile special amenajate 

permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuț 

6. Lucrări de întreţinere clădiri din 

patrimoniul orașului Căzănești 

 

Zugrăveli interioare şi exterioare, îndepărtarea 

resturilor vegetale, întreţinere spaţiu verde, 

garduri, plantare de arbuşti, flori etc.  

 

permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

 

7. Lucrări de întreţinere pe străzile 

publice şi în zona centrală a 

localităţii  

 

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor 

publice 

Curăţare şanţuri de scurgere a apei pluviale, 

întreţinerea acostamentelor 

permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

 

8. Lucrări de întreţinere a spaţiilor din 

incinta curţii Liceului Tehnologic 

(Şcoala Veche, Liceu, Şcoala I-VIII, 

Grădinița din centru) 

Îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale, 

întreţinere garduri etc. 

Îndepărtare de mărăcinişuri şi resturi vegetale parc 

liceu 

Asigurarea depozitelor de combustibil solid (spart 

lemne pentru foc) 

permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

 



 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de 

realizare 

Responsabili 

 

9. Lucrări de strângere a deşeurilor 

depozitate la gropile de gunoi ce au 

fost închise precum şi a platformei 

de sortare 

Lucrări manuale de strângere a deşeurilor  permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

 

10. Lucrări de întreţinere a 

acostamentului pe marginea 

drumului naţional şi judeţean 

Toaletare pomi, tăiere iarba, curăţare rigole, 

săpături manuale 

permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

 

11. Lucrări de întreţinere în incinta 

curţii primăriei 

Asigurarea depozitelor de combustibil solid (spart 

lemne pentru foc), ridicarea gunoiului şi 

transportarea acestuia  la locuri special amenajate 

permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

 

12 Lucrări de demolare a construcţiilor 

dezafectate din domeniul privat al 

localității 

Demolarea propriu-zisă, selectarea materialelor 

refolosibile şi transferul acestora la locuri special 

amenajate, pregătirea terenului în vederea redării 

de noi destinaţii 

intervenţii 

ocazionale 

Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

 

13. Lucrări de întreţinere căi de acces în 

zona căii ferate si str. Depozitului 

Îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale, 

adunat pet-uri 

permanent Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

14. Alte activităţi de interes şi de 

utilitate publică 

Diferite activităţi de reparaţii şi întreţinere 

ocazionate de producerea unor fenomene naturale 

(ploi torenţiale, vânt puternic, inundaţii, cutremure 

etc.) 

intervenţii 

ocazionale 

Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 

 

15. Întreţinerea în sezonul rece a 

drumurilor şi trotuarelor publice 

Curățarea și încărcarea zăpezii, în vederea 

transportului de pe căile publice (trotuare și 

marginea căii rutiere, parcări) și menținerea în 

funcțiune a trotuarelor pe timp de polei sau îngheț, 

împrăştierea de material antiderapant etc. 

lunile 10-12 

               1-3 

Stelian Traian 

Chiriţă Vasile 

Faitaş Ionuţ 
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   PARASCHIV MITICĂ                                                                                                     OANCEA GEORGETA 
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