
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 
 

HOTĂRÂRE 
Privind: aprobarea Planului  local de acțiuni sau de lucrări de interes local  pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de 

munca prestate lunar de către persoanele majore apte de m uncă din familiile beneficiare de ajutor social, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

 
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 30.01.2017, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- expunerea de m otive a primarului cu nr. de inregistrare 11/26.01.2017; 
- raportul compartim entului de specialitate cu nr.de inregistrare 12/26.01.2017; 
- prevederile art. 6, alin. (2), alin.(7) și  alin. (8) din Legea nr. 416/2001 privind veni tul minim garantat, cu 

m odificările și com pletările ulterioare; 
- prevederile art. 28, alin. (3) din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Norm elor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind veni tul  minim garantat, cu modificările și completările ul terioare; 
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu m odificările și com pletările ulterioare; 
- avizul favorabil al Com isiei de specialitate pentru progame de dezvol tare economică- socială, buget 

finanŃe, adm inistrarea domeniului public şi privat al com unei, agricultură, gospodări re comunală, protecŃia mediului , 
servicii şi  comerŃ, cu nr.de inregistrare 430/27.01.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activi tăŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de inregistrare 432/27.01.2017; 

- avizul favorabil al  Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi  liniştii publice a 
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 434/27.01.2017; 

 
În temeiul art. 45, alin (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei  publice locale, republicata,cu modificarile 

si completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul local de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea 
orelor de munca prestate lunar de către persoanele m ajore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, conform anexei , parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Secretarul Com unei Călineşti va com unica prezenta hotărâre Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul 
Teleorman, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești , județul Teleorman, 
autorităŃilor în drept şi persoanelor interesate, în temeiul prevăzut de lege. 

 
 
 
 
 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                  M ARIN FLORIN                                                                                       SECRETAR, 
                                                             JALB Ă MARIUS DUMITRU 
 

 
 
CĂLINEŞT I 
Nr. 6/30.01.2017



ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

Anexa la HCL nr. 6/30.01.2017 
Planul local de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2017,  

pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de către persoanele m ajore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, în conform itate cu prevederile Legii  nr. 
416/2001 

 
Nr. 
crt Obiectiv Acțiuni și m ăsuri întreprinse Resurse Term ene de 

real izare Responsabili 

1. Întretinere zona centrală a satelor Îndepărtarea resturilor vegetale, a m ărăcinișurilor, intretinerea 
gardurilor, plantare de pomi, flori 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Permanent 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

2.
Lucrari  de restrangere a deseurilor depozitate 
necorespunzator pe raza com unei 

Colectarea selectiva a deseurilor din m ateriale reciclabile, a deseurilor 
solide rezul tate in urma dem olarilor, lucrari manuale de restrangere a 
depozitelor 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Permanent 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

3.
Lucrari  de intretinere a acostamentului  pe 
lungimea drumurilor aflate pe raza comunei 

Indepartarea mâlului și altor resturi , rămase ca urmare a scurgerii  apei 
rezultate din precipitatii 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Permanent 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

4.
Lucrari  de curatare a resturilor vegetale aflate 
pe m arginea drumurilor, pe raza comunei 

Curatarea santurilor de scurgere a apei  rezultata din ploi si zapezi , 
indepartarea resturilor vegetale, a m aracinisurilor, a gunoaielor, 
intretinerea acostamentelor 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Permanent 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

5. ÎntreŃinere baze sportive, com una Călineşti Tăiat iarba, curăŃat şanŃuri de scurgere, reparaŃii gard, întreŃinere 
spaŃiu din jurul bazelor sportive 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Permanent 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

6.
Lucrări  de întreținere a malurilor pârâurilor de 
pe raza comunei 

Îndepărtarea vegetaŃiei specifice crescute pe m alurile pârâurilor, 
îndepărtarea gunoaielor depozitate în aceste zone 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Permanent 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

7. Lucrări  de întreŃinere zona cimitirelor Îndepărtarea mărăcinişurilor, a resturilor vegetale, întreŃinerea 
gardurilor 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Permanent 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

8.
Lucrări  de întreŃinere în incinta insti tuŃiilor 
publice 

Îndepărtarea resturilor vegetale, a amărăcinişurilor, a gunoaielor, 
întreŃinerea acostamentelor, vopsirea şi reparaŃia gardurilor 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Permanent 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

9. ÎntreŃinerea şanŃurilor de scurgere a apei de Îndăpărtarea resturilor vegetale, a m ărăcinişurilor, a gunoaielor, Beneficiarii Permanent Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 



pe raza comunei Călineşti săpături manuale Legii 
416/2001 

Lică Ionel N elu 

10.
Lucrări  de demolare a construcŃiilor 
dezafec tate din domeniul privat al comunei 

Demolarea propriu-zisă, selectarea materialelor refolosibile şi  
transferul acestora către locuri special  am enajate, pregătirea 
terenurilor în vederea redării  unei  noi destinaŃii 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

IntervenŃii  
ocazionale 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

11. Alte activi tăŃi de interes şi  utilitate publică 
Asigurarea depozitelor de com bustibil  solid (lemn şi  cărbune), di ferite 
activi tăŃi de întreŃinere şi reparaŃii, ocazionate de producerea unor 
fenom ene naturale 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

IntervenŃii  
ocazionale 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

12.
ÎntreŃinerea în sezonul rece a drum urilor de 
pe raza comunei Călineşti 

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice şi  m anuale, împrăştierea 
materialelor antiderapante 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

Lunile 10 
– 12 şi 1 -
3 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 

13. Întreținerea islazului comunei Curățarea de mărăcinișuri, resturi vegetale, asigurarea transferului  
acestora în locuri  special destinate 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Permanent 

Marinescu Ionel 
Dumitru Cornel Valentin 
Lică Ionel N elu 
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                  M AR IN FLORIN                                                                                       SECRETAR, 
                                                             JALBĂ M ARIUS DUMITRU


