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PRIVIND  APROBAREA  PLANULUI  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 

 

         Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.01.2021; 

Având în vedere: 

• referatul de aprobare al Primarului comunei Adunați,  judeţul Prahova privind aprobarea planului de acţiuni şi 
lucrări de interes local pe anul 2021 ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

• raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi, 
judeţul Prahova;  

• avizul favorabil al  Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 
În baza prevederilor: 

• art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art.28 alin.3 din H.G.R nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, 
cu modificările și completările ulterioare; 

• art.129 alin.(1), alin.(2) lit. a), alin.4 lit.(e), alin.(7) lit. b)  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI 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, 
conform anexei nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire la prezentei hotărâri se încredinţează domnul  Duricu Valentin - Constantin, 
viceprimarul comunei Adunaţi şi compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Adunați. 
        Art.3.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului general al comunei Adunați: 
                - Instituţiei Prefectului - judeţ Prahova; 
                - Primarului comunei Adunați - județ Prahova; 
                - D-lui Duricu Valentin  - Constantin, viceprimarul comunei Adunați; 
                 - Compartimentului  Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați;      
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,            CONTRASEMNEAZĂ,                                             

     DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                                                      SECRETAR GENERAL,    

                                                                                                                          PETRUŢA  TERMENTU 
ADUNATI, 28. 01. 2021 
NR.2 

Nr. consilieri  în  funcție Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abţinere 

         11       11   11        -          - 

http://www.comunaadunati.ro/
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PLAN 
de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor efectua în anul 2021  de către beneficiarii Legii nr.416/2001 

 
 Curățat șanțurile de pe domeniul public și privat al localității; 

 
 Curățenie la sediile Primăriei, Consiliului local, Școlii gimnaziale „ Radu și Severa Novian”  

și  Grădiniței de copii „Castelul piticilor” Adunați; 
 
 Defrișarea și curățirea arborilor din zonele limitrofe drumurilor județene și locale; 

 
 Doborât, curățat, transport de lemne de foc marcate din pădure la Școala gimnazială „Radu și 

Severa Novian”, Primărie, Grădinița de copii „Castelul piticilor” Adunați și Căminului 
cultural Adunați; 

 
 Tăiere, spargere și așezare lemne de foc la instituții; 

 
 Curățarea fânețelor și pășunilor comunale; 

 
 Realizarea de lese din lemne pentru apărări mal pârâul Provița, și afluenți; 

 
 Igienizare drumuri comunale; 

 
 Defrișări arbori limitrofi rețelei de energie electrică; 

 
 Igienizare cursuri de apă; 

 
 Întreținere drumuri comunale și de acces spre pășuni; 

 
 Deszăpezire drumuri locale. 
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