
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA IONEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 2 

 

Cu privire la:  aprobare plan actiuni si lucrari de interes local. 

  

Consiliul Local al Comunei Ioneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.01.2017, la care participă un nr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând că preşedintele de şedinţă legal ales este dl. Catanoiu Dumitru; 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Ioneşti precum şi 

referatul compartimentului asistenta sociala, înregistrat sub nr. 7491 din 28.12.2016 prin 

care se propune aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, actiuni si lucrari ce 

vor fi realizate de persoanele ce au de executat munca in folosul comunitatii; 

Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic nr. 480 din 

30.01.2017, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire 

comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr 488 din 31.01.2017, precum şi raportul 

de avizare al secretarului comunei; 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ; 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.a din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art.6, alin.7 din Legea 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu un 

număr de 13 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art.1. Se aprobă planul de actiuni si lucrari de interes local, conform anexei 1 care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2 Actiunile si lucrarile nominalizate la art.1 se vor realiza de persoanele apte de 

munca din familiile beneficiarilor de ajutor social precum si persoanele ce au de executat 

munca in folosul comunitatii. 

 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate, precum şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea. 

 

Art.4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publică a prezentei 

hotărâri, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul 

Consiliului Local Ioneşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ 

Catanoiu Dumitru               SECRETAR 

                                         Dobra Emil Florin 

 

Ionesti 31.01.2017 

 

 

 



 

Anexa 1 la Hotararea nr. 2 din 31.01.2017 

 

PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

Actiuni si lucrari ce vor fi realizate de persoanele apte de munca din familiile 

beneficiarilor de ajutor social 

 

Nr. 

crt 
Actiune/lucrari Observatii 

 Operatiuni de deszapezire si interventie cu material 

antiderapant in zonele dificile ale drumurilor comunale si 

satesti 

Sezon rece 

 Pregatire combustibil solid pentru institutiile publice Sezon rece 

 Decolmatarea, curatirea si intretinerea santurilor 

comunale 

Ori de cate ori este 

cazul 

 Amenajarea si mentinerea in conditii de curatenie optime 

a Targului Saptamanal respectiv Terenului de Sport 

Ori de cate ori este 

cazul 

 Intretinerea domeniului public prin operatiuni specifice de 

defrisere 

Ori de cate ori este 

cazul 

 Intretinerea santurilor prin indepartarea plantelor sau altor 

factori ce pot distruge infrastructura 

Ori de cate ori este 

cazul 

 Intretinere statii de asteptare/microbuz scolar Saptamanal 

 Intretinere (tuns) gazon aferent primarie, dispensar, scoala 

Fotesti, etc 

Ori de cate ori este 

cazul 

 Finalizare trotuare Ionesti  Martie-iunie 

 Intretinere, curatenie institutii publice (scoala, Club 

Marcea) 

Ori de cate ori este 

cazul 

 
Actiuni specifice gospodaririi comunale 

In raport de situatiile 

neprevazute 

 Intretinere, curatenie instititutii publice (scoala, club 

Marcea, etc) 

Ori de cate ori este 

cazul 

 
Defrisare vegetatie in zona CFR 

Ori de cate ori este 

cazul 
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