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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 referatul de aprobare  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. 415 din 
21.01.2020 si raportul de specialitate  a viceprimarului comunei cu nr. 416 din 
21.01.2020; 
 In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera d), alin. (7) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare  
 

Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.  1 Se aprobă 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. 
 

 
Nr. 4 din 30.01.2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.     
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
 Manuela ILISEI   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 



 Anexa la H.C.L. al comunei Bodești nr  4 
din 30.01.2020 

               
Plan de lucrări si acţiuni de interes local 

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

 
Nr 
crt OBIECTIV ACŢIUNI SI MĂSURI 

INTREPRINSE TERMEN RESURSE RESPONSABILI 

1.  

Lucrari de 
curaţire a 
albiilor  
pâraielor de pe 
raza comunei 

-Lucrari de tăiere a 
resturilor vegetale a 
pâraielor comunei 
pentru evitarea 
inundaţiilor. 

Lunar 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

Viceprimar 

-Lucrări de străngere a 
peturilor (sticle din 
plastic), resturi menajere 
din albia majoră si 
minoră a răului Cracău  
si a pâraielor comunei.  

Lunar 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

       
 

Viceprimar 
 
 

2.  
Lucrări de 
intreţinere a 
spaţiilor verzi 

-Intreţinerea spaţiilor 
verzi (semănat, 
intreţinut, igienizat ) 

 
Lunar sau 

când 
este necesar 

 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

 
Viceprimar 

 

3.  

Lucrari de  
intreţinere a 
drumurilor, 
şanţurilor, 
aleelor 
pietonale şi 
podeţelor din 
comună 

-Decolmatare, 
desfundare si curatire 
 

Lunar sau 
cand 

este necesar 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

-Imprăştierea de 
material antiderapant 
(nisip) pe dumurile 
sătesti, căi de acces din 
comună; 

Când este 
necesar 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

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

Lunar sau 
când este 
necesar 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

4.  
Lucrări de  
intreţinere a 
cimitirelor  

Lucrări de tăiere a 
resturilor vegetale din 
cimtire si caile de acces 
ale acestora 

Când este 
necesar 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

Lucrări de igienizare  

5.  

Lucrări de  
Intreţinere a 
centrului civic 
din comună 

-Executat lucrări de 
intreţinere a parcurilor si  
a monumentului eroilor; 

Lunar 
 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
viceprimar 

-Curaţarea pomilor 
ornamentali, a 
gardurilor vii din zona 
centală a comunei, a 
şcolilor, dispensarului, 
poliţiei; 

Lunile 
martie- 
aprilie 

 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

Viceprimar 



-Semănat, plantat flori, 
arbusţi in rigolele de pe 
lângă trotoarele si 
străzile centrului civic al 
comunei . 

Lunile 
aprilie- 

mai 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

6.  

Lucrări de 
intreţinere a 
spaţiilor 
exterioare, 
aparţinând 
unor instituţii 
publice 

-Lucrari de igienizare a 
spaţiilor domeniului 
public; 

periodic 
 
 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

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

Lunile 
ianuarie- 
februarie- 

martie 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

7.  Tăierea și 
așezarea 
lemnelor de foc 
la sediul 
primăriei și 
școlilor din 
comună 

- Executat lucrari de  
crăpare și așezare  a 
lemnelor; De câte ori 

este  necesar 
 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

8.  

Alte lucrări ce 
se vor executa 

-Activitaţi  specifice de 
igenizarea si intreţinerea 
şcolilor din comună, 
premergatoare anului 
şcolar 2020-2021; 

august- 
septembrie 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

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

Lunar 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

Viceprimar 

- ajutorarea personelor 
vârstnice și cu 
dezabilități 

Când 
este necesar 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

-Lucrări de igienizare, 
curaţire pomi, plantat 
flori ; 

Luna 
septembrie 

si primavara 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Viceprimar 

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

Lunile 
aprilie-mai 

Iunie 
 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
 
 

 
Viceprimar 

 
 

 
Preşedinte de şedință, 

 Manuela ILISEI   
 


	H O T A R A R E

