
 

 

 

 

 

   

HOTĂRÂREA  Nr. ___2___ 

din 28.01.2021 

privind: aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local 

pentru anul 2021 
            ________________________________________________________________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,primarul comunei Lieşti 

Nr. şi  data  înregistrării  proiectului  de  hotărâre:                     1 /19.01.2021 

_________________________________________________________________   

 

Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in şedința ordinara in data de
 

28.01.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 

   494/G/ 19 .01.2021; 

Având   în   vedere   raportul   compartimentului   de   resort   din   cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei   Lieşti, înregistrat   sub   nr. 

495  /G/  19.01.2021;                     

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ; 

Având in vedere prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr.416/2001, privind    venitul 

minim garantat cu modificările si completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art.28, alin.3, din Hotărârea   Guvernului nr. 
50/2011, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; 

Având  in  vedere prevederile  art.  129, alin. 2, lit. c), d),  alin. 7, lit. n), p) din  OU 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In  baza  prevederilor  art.196 alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,  
 

HOTARASTE : 

Art.1. Se aproba Planul de acțiuni si lucrări de interes local , conform Anexei 

care face parte integranta din prezenta hotărâre.
  

Art.2.  Primarul comunei Liești se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a
 

prezentei. 
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Art.3.    Secretarul comunei Liești va asigura transmiterea si publicitatea
 

prezentei hotărâri. 

 

    

     P R E Ş E D I N T E  DE ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează , 

                 Secretar General 

     Săndică Costică                                                                         Avadanei Vasile                        

.  _________________                               __________________ 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa la Hotararea nr.  2  /  28   .01.2021 
 

PLAN DE ACTIUNI  SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

Intocmit in conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 
 

Nr. 
Crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabil 

1. Adunarea deseurilor 
depozitate 
necontrolat in 
localitate  

Adunarea deseurilor in vederea  
transferului acestora la locuri special 

destinate 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

2. Lucrari de curatare 
manuala a albiei si 

malurilor Raului Barlad 

pe raza comunei Liesti 

Indepartarea vegetatiei specifice, 
indepartarea gunoaielor depozitate in 

aceste zone 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001,  

Viceprimar 

. 

3. Lucrari de intretinere 
zona cimitirelor si 

bisericilor din comuna 

Liesti 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 

resturilor vegetale , a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor, intretinerea 
gardurilor, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001, 
alte persoane 
care  

Viceprimar 

. 

4. Intretinere zona 
centrala a comunei 

Liesti (Camin Cultural, 

Piata,Parc Liești și 
Serbanesti si 

Primarie) 

Zugraveli exterioare, indepartarea 
resturilor vegetale, intretinerea 

gardurilor, curatarea pomilor, plantare 

arbusti si flori, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

5. Lucrari de intretinere a 
zonei adiacente a 

Scolilor si Gradinitelor 
din comuna Liesti 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 
zapezii de pe aleea de acces in scoli si 

gradinite, indepartarea resturilor 
vegetale , a gunoaielor, intretinerea 
acostamentelor, vopsirea si reparatia 

gardurilor,etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 
. 

6. Lucrari de intretinere a 
acostamentului pe 

lungimea DN 25, 
adrumurilor 

comunale, si a CFR,pe 
raza comunei Liesti 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 

resturilor vegetale , a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor,etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 



 

 

 

7. Intretinerea santurilor 
si canalelor de 

scurgere a apei de pe 

raza comunei Liesti 

Indepartarea resturilor vegetale , a 
gunoaielor, etc. 

permanent Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

8. Intretinerea ulitelor 
pietruite din comuna 

Liesti 

Imprastierea balastului interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 
. 

9. Intretinerea in sezonul 
rece a strazilor si 

drumurilor comunale 
/de exploatare pe raza 

comunei Liesti 

Indepartarea zapezii cu mijloace 
manuale, imprastierea materialelor 
antiderapante si aprovizionarea cu 

acestea, etc. 

Lunile 
octombrie, 
noiembrie, 
decembrie, 
ianuarie, 
februarie 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 
. 

10. Lucrari de demolare a 
constructiilor 

dezactivate din 

domeniul privat al 
comunei 

Demolarea propriu-zisa, selectia 
materialelor refolosibile si transferul 

acestora catre locuri special amenajate, 

pregatirea terenurilor in vederea redarii 
unei noi destinatii 

interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

11. Alte actiuni si lucrari de 
interes local 

a) Curatare zona padure 
b)Sprijinirea activitatilor de 
igienizare pentru școli si grădinite , 
desfasurarea de activitati cu ocazia 
producerii unor fenomene 
naturale(ploi torentiale, vant 
puternic, incendii,cutremure, 
inundatii,  

c)supravegherea platformelor de 

gunoi inchise  si a zonelor in care 
se realizeaza deversari de gunoi  

necontrolate 

d)curățenie și întreținere spații 
interioare 

a)interventii 
lunare 

aprilie-oct. 

b)interventii 
ocazionale 

 

 
 

c),d) 
permanent 

Beneficiarii Legii 
nr.416/2001 

Viceprimar 

. 

 

 


