
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
P R O I E C T nr. 4 din 23.01.2019 

 
Avizat, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in 

conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu 
modificările si completările ulterioare 

 
 

Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
 Având in vedere prevederile art. 6 alin. (7)  si (8) din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; 

Văzând expunerea de motive  a Primarului  comunei Bodești privind 
necesitatea întocmirii si aprobării planului de acțiuni sau de lucrări de interes local  
care se vor efectua cu cetățenii care beneficiază de ajutor social  cu nr. 378 din 
23.01.2019 si raportul de specialitate  a viceprimarului comunei cu nr. 379 din 
23.01.2019; 
 In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 6 litera a) pct. 2 si ale art. 45 alin. (1), 
din Legea 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare ; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.  1 Se aproba Planul de lucrări și acțiuni de interes local, întocmit in 
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001  cu 
modificările și completările ulterioare conform anexei la prezenta hotărâre.  

Art.  2 Primarul si viceprimarul comunei va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 Art. 3 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre 
autorităților si persoanelor interesate. 
 

 
 

 

 
 

Inițiator, 
Primar, 

Barna Marinel 
 



 Anexa la H.C.L. nr  ___ din ___.01.2019 
              
 Aprobat 

Primar 
Barna Marinel 

                                                                                                                        
              
                                                                                                                        
              
   

Plan de lucrari si actiuni de interes local 
intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) si (8) din Legea 416/2001 

cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

Nr 
crt OBIECTIV 

ACTIUNI SI 
MASURI 

INTREPRINSE 
TERMEN RESURSE RESPONSABILI 

1.  

Lucrari de 
curatire a 
albiilor  
raului Cracau 
si a paraielor 
de pe raza 
comunei 

-Lucrari de taiere a 
resturilor vegetale din 
albia majoara si 
minora a raului 
Cracau  si a paraielor 
comunei pentru 
evitarea inundatiilor. 

Lunar 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

Viceprimar 

-Lucrari de strangere a 
peturilor (sticle din 
plastic), resturi 
menajere din albia 
majoara si minora a 
raului Cracau  si a 
paraielor comunei.  

Lunar 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

       
 

Viceprimar 
 
 

2.  

Lucrari de 
intretinere a 
spatiilor verzi 

-Intretinerea spatiilor 
verzi (semanat, 
intretinut, igienizat ) 

 
Lunar sau 

cand 
este 

necesar 
 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

 
Viceprimar 

 

3.  Lucrari de  
intretinere a 
drumurilor, 
santurilor, 
aleelor 
pietonale si 
podetelor din 
comuna 

-Decolmatare, 
desfundare si curatire 
 

Lunar sau 
cand 
este 

necesar 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

-Imprastierea de 
material antiderapant 
(nisip) pe dumurile 
satesti, cai de acces 
din comuna; 

Cand este 
necesar 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 



-Executat rigole, 
santuri de scurgere a 
apei provenite din 
precipitatii (ploi si 
zapezi). 

Lunar sau 
cand este 
necesar 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

4.  
Lucrari de  
intretinere a 
cimitirelor  

Lucrari de taiere a 
resturilor vegetale din 
cimtire si caile de 
acces ale acestora 

Cand este 
necesar 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

Lucrari de igienizare  
5.  

Lucrari de  
Intretinere a 
centrului civic 
din comuna 

-Executat lucrari de 
intretinere a parcurilor 
si  a monumentului 
eroilor; 

Lunar 
 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
viceprimar 

-Curatarea pomilor 
ornamentali, a 
gardurilor vii din zona 
centala a comunei, a 
scolilor, dispensarului, 
politiei; 

Lunile 
martie- 
aprilie 

 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

Viceprimar 

-Semanat, plantat 
flori, arbusti in 
rigolele de pe lângă 
trotoarele si strazile 
centrului civic al 
comunei . 

Lunile 
aprilie- 

mai 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

6.  

Lucrari de 
intretinere a 
spatiilor 
exterioare, 
apartinand 
unor institutii 
publice 

-Lucrari de igienizare 
a spatiilor domeniului 
public; 

periodic 
 
 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

-Administarea 
materialului 
antiderapant 
pe timp de iarna in 
zone cu pericol pentru 
traficul rutier. 
 -curățarea trotuarelor 
de zăpadă 

Lunile 
ianuarie- 
februarie- 

martie 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

7.  

Curatirea si  
intretinerea 
pasunilor 
din comuna, 
izlazuri 

-Executat lucrari de 
curatarea 
maracinisurilor, 
resturilor vegetale si 
asigurarea 
transportului acestora 
in locuri special 
destinate; 

Lunile 
martie- 
Aprilie 

 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

8.  
Alte lucrari ce 
se vor executa 

-Activitati  specifice 
de igenizarea si 
intretinerea scolilor 
din comuna, 

august- 
septembrie 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 



premergatoare anului 
scolar 2017-2018; 

-Intretinerea zonelor 
de-a lungul 
drumurilor: cosirea 
resturilor vegetale si 
depozitarea lor in 
locurile repartizate; 

Lunar 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

Viceprimar 

- ajutorea personelor 
vârstnice și cu 
dezabilități 

Cand 
este 

necesar 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

-Lucrari de igienizare, 
curatire pomi, plantat 
flori ; 

Luna 
septembrie 

si 
primavara 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

-Lucrari de igienizare 
la caminele culturale 
și pregătirea acestora 
pentru activități 
culturale . serbări, 
teatru, ședințe, etc. 
 
 
 

Lunile 
aprilie-mai 

Iunie 
 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
 
 

 
Viceprimar 

 
 

 
 

Viceprimar, 
Busuioc Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 

PRIMAR 
 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 

  Nr. 378 din 23.01.2019 
  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  intocmirea si aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local, intocmit in 
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare 
 
 

 
Ţinând cont de prevederile legale cuprinse in: 

Legea nr. 215/2001 privind adminstratia publica locala ;  
  Art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 Primarii au obligatia sã întocmeascã un plan de actiuni sau de lucrãri de interes 
local pentru repartizarea orelor de muncã, sã tinã evidenta efectuãrii acestor ore si sã 
asigure instructajul privind normele de tehnicã a securitãtii muncii pentru toate 
persoanele care presteazã actiuni ori lucrãri de interes local.  
 Planul de actiuni sau de lucrãri de interes local se aprobã anual prin hotãrâre a 
consiliului local. În functie de solicitãrile venite din partea institutiilor partenere în 
organizarea si evidenta orelor de muncã, planul de actiuni sau de lucrãri de interes 
local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotãrâre a consiliului 
local. 
 Este necesar aprobarea  conform legii planului de actiuni sau de lucrãri de interes 
local de catre Consiliul local Bodesti. 

 
 

 
 
 
 

 
Primar, 

Barna Marinel 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 

PRIMĂRIA 
 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 

 Nr. 379 din 23.01.2019 
 
  
 
 
 

Raport 
privind  intocmirea si aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local, intocmit in 
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare 
 

 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind adminstratia publica 

locala ;  
  Luand in considerare  necesitatea intocmirii si aprobarii planului de actiuni 
sau de lucrãri de interes local  care se vor efectua cu cetatenii care beneficiaza de 
ajutor social, conform prevederilor art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu 
modificarile si completarile ulterioare care precizeaza ca : 
Art. 6 
........ 
(7) Primarii au obligatia sã întocmeascã un plan de actiuni sau de lucrãri de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncã prevãzute la alin. (2), sã tinã evidenta efectuãrii acestor ore si sã 
asigure instructajul privind normele de tehnicã a securitãtii muncii pentru toate persoanele care 
presteazã actiuni ori lucrãri de interes local. Planul de actiuni sau de lucrãri de interes local se 
aprobã anual prin hotãrâre a consiliului local. În functie de solicitãrile venite din partea 
institutiilor partenere în organizarea si evidenta orelor de muncã, planul de actiuni sau de 
lucrãri de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotãrâre a 
consiliului local. (alineat modificat de la 1 ianuarie 2011 prin art. I pct. 2 din Legea nr. 276/2010 - 
publicatã la 30 decembrie 2010)  
 (8) Primarul are obligatia sã afiseze planul de actiuni sau de lucrãri de interes local prevãzut la 
alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmeazã sã 
efectueze actiuni sau lucrãri de interes local. (alineat modificat de la 1 ianuarie 2011 prin art. I 
pct. 2 din Legea nr. 276/2010 - publicatã la 30 decembrie 2010) ; 
  Este necesar intocmirea si aprobarea  conform legii planului de actiuni sau 
de lucrãri de interes local  conform Legi mai sus mentionate.  

 
 
 

Viceprimar, 
Busuioc Elena 

 

mailto:primariabodesti@yahoo.com
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