
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021, conform Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 

În conformitate cu prevederile : 
- art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 28 alin (1), (2) şi (3) din H.G.nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare al Primarului comunei Provița de Sus înregistrat sub nr.685/12.01.2021 ; 
 - Raportul de specialitate nr.653/11.01.2021 al Compartimentului Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Provița de Sus ; 
- Avizele  celor trei comisii: 
        - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului ;    

             - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
        - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport; 

         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(7), lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 alin (1) , art. 196 alin.(1) , lit. a), art. 197, art. 198, art. 
199 și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021, ce vor fi executate  de către beneficiarii de ajutor social, 
conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Anexei nr.1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează doamna Cojocaru Andra Larisa, inspector în cadrul 
compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Proviţa de Sus şi  viceprimarul 
comunei Proviţa de Sus.  
Art.3. Prezenta hotărâre se va afişa la sediul Primăriei comunei Proviţa de Sus, se va publica pe site-ul instituţiei şi se va comunica 
persoanelor şi autorităţilor publice interesate. 
  
    Președinte de ședință,                                                                                                                    Contrasemnez pentru legalitate, 
   Voiculescu Ion-Florin                                                                                                                            Secretar General al UAT 
                                                                                                                                                                             jr. Goagă Gabriel     
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 Anexa nr.1 la H.C.L. Nr. 02/ 27.01.2021 
             

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Nr. 
crt. 

 
          Obiectiv 

 
          Acţiuni şi măsuri întreprinse 

Termene 
de 

realizare 

 
         Resurse 

 
 Responsabil 

1.  Ecologizarea râului Proviţa   
 
 
 
 
 
 
 

 -Curăţarea malurilor 
 -Decolmatarea de aluviuni şi vegetaţie 
 -Colectarea gunoaielor 

 
permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

   

2.  Salubrizare drumuri, 
străzi şi întreţinere 
Parc Central 
 
 

 
 
 

- Măturat stradal 
- Colectarea deşeurilor 
- Întreţinere trotuare 
- Colectarea aluviunilor 
- Văruirea pomilor 
- Curăţarea şanţurilor, îndepărtarea 
resturilor vegetale, a gunoaielor şi 
transportarea acestora în spaţii special 
amenajate 

 
 
 

permanent 

 
 
 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 
 
 

Nr.consilieri 
în  funcție 

Nr.consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi 
contra 

Nr. voturi 
abţinere 

         11 11 11 - - 



3.  Întreţinerea în perioada 
sezonului rece a 
drumurilor comunale 
şi judeţene de pe raza 
administrativ 
teritorială a comunei 
Proviţa de Sus 

- Îndepărtarea zăpezii cu mijloace 
mecanice şi manuale 
- Împrăştierea materialelor antiderapante 
şi refacerea stocurilor existente 
- Încărcat şi descărcat în maşini a 
diferitelor materiale necesare dezăpezirii 
- Spargerea manuală a gheţii în zonele 
cu circulaţie intensă (şcoli, grădiniţe, 
dispensar uman, poliţie, poştă, alte 
instituţii publice) 

Lunile 
ianuarie-
martie, 

octombrie-
decembrie 
sau de câte 

ori este 
nevoie 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 
 
 

4.  Lucrări de întreţinere a 
domeniului public 

- Tăierea şi toaletarea arbuştilor 
- Colectarea deşeurilor 
- Îndepărtarea resturilor 
- Curăţarea şi întreţinerea spaţiilor şi 
funcţionarea în bune condiţii a energiei 
electrice 

 
Lunile 

aprilie, mai 
 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

5.  Întreţinere bază 
sportivă, terenuri de 
sport, comuna Proviţa 
de Sus 

- Tăiat iarba, curăţat şanţuri de scurgere, 
reparaţii garduri 
- Lucrări de amenajare şi întreţinere a 
incintei stadionului dar şi a terenurilor 
sportive din incinta unităţii de învăţământ 

 
permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

6.  Lucrări de întreţinere a 
centrului civic din comuna 
Proviţa de Sus 

- Îndepartarea resturilor vegetale, a 
mărăcinişurilor, a gunoaielor 
- Întreţinerea acostamentelor  
- Vopsirea şi reparaţia gardurilor 
- Întreţinerea şanţurilor din zona centrală prin 
decolmatare, taluzare, îndepartarea periodică 
a resturilor vegetale şi a vegetaţiei crescute în 
partea de scurgere a şantului 
- Diferite lucrări de salubrizare în zona 
blocului situat în centrul civic al comunei 
- Întreţinere spaţii verzi prin operaţiuni 
specifice (greblare, udare, reamenajare) 

 
 
 
 

 
permanent 

 
 
 
 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 
 
 
 



7.  Lucrări de întreţinere în 
incinta curţilor 
instituţiilor publice din 
comuna Proviţa de Sus 

- Îndepărtarea resturilor vegetale, a 
mărăcinişului, a gunoaielor 
- Vopsirea, văruirea şi reparaţia gardurilor 
- Întreţinere spaţii verzi şi spaţii destinate 
plantării florilor  
- Tualetarea arborilor  

 
 
permanent 

 
 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 
 

8.  Lucrări de întreţinere a 
zonelor şi spaţiilor verzi 
din Parcul Central şi 
Monumentul Eroilor 
 
 

- Pregătirea spaţiilor şi a locurilor pentru 
plantarea florilor 
- Săparea şi nivelarea zonelor  

 
Luna aprilie 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

9.  Lucrări de întreţinere a 
podurilor şi podeţelor din 
comuna Proviţa de Sus 

- Reparaţii, vopsit  
- Decolmatarea de aluviuni şi vegetaţie 
- Colectarea gunoaielor 

 
permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

10.  Întreţinerea 
curăţeniei la 
Căminul Cultural 

- Măturat  
- Şters praful  
- Spălat pardoseala 

 
permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

11.  Reabilitarea 
islazurilor locale 

- Curăţirea mărăcinişului şi a resturilor 
vegetale 
- Distrugerea muşuroaielor 

  
Lunile 

martie, aprilie 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

12.  Alte activităţi de 
interes de utilitate 
publică 

- Diferite activităţi de întreţinere şi 
reparaţii, ocazionate de producerea unor 
fenomene naturale 

 
permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

 
Întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
   Președinte de ședință,                                                                                                             Contrasemnez pentru legalitate, 
   Voiculescu Ion-Florin                                                                                                                   Secretar General al UAT 
                                                                                                                                                                jr. Goagă Gabriel     

 


