
ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS 

 

HOTARAREA NR. 3/30.01.2015 

  

         Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, intrunit in sedinta 
extraordinara in data de 30.01.2015 

  Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Stefanestii de Jos, prin 
care se propune aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2015 
pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare  şi raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort, 

         Ţinând seama de prevederile  art. 6 alin.”7”  din legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor 36 alin. (1), alin. (6) lit. “a” pct. 2 si art. 45 alin. (1)  din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în 
cursul anului 2015, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Stefanestii de Jos, conform anexei la prezenta hotărâre.   

           Art. 2. Prezenta hotarare se comunica : 

                   - Institutiei Prefectului jud.Ilfov; 

                    - Primarului comunei Stefanestii de Jos; 

                   - Compartimentului asistenta sociala din cadrul primariei Stefanestii de Jos; 

PRESEDINTE SEDINTA,                                              SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
Consilieri prezenti: 14 
 
Cu un numar de ___9___ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie. 
 
 
 
 



Anexa la HCL Stefanestii de Jos nr. 3/30.01.2015  

  

PLAN DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU 

 ANUL 2015 

pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare    

    

 1. Perioada ianuarie – martie 2015 

- degajat aleile din parcuri si zone verzi de zapada si gheata; 

- actiuni de toaletat arbori si arbusti uscati sau deteriorati de conditiile atmosferice; 

 

2. Perioada aprilie – iunie 2015 

- curatat vegetatia de pe ambele parti ale drumurilor ; 
 
- cosit iarba, transportat resturi vegetale si deseuri de pe marginea drumurilor; 
 
- varuit pomii si stalpii de curent electric ;  
 
- adunat hartii si pet-uri, de pe marginea drumurilor 
 
- igienizat parcuri, curtile bisericilor, etc. 
 

  
3. Perioada iulie – octombrie 2015 

- curatat santuri, maturat trotuare; 

- adunat hartii si pet-uri, de pe marginea drumurilor. 

- igienizat parcuri, curti biserici, cimitire; 

- igienizat malul Baltii Pasarea; 

  

 4. Perioada noiembrie – decembrie 2015 

- adunat  frunzele cazute pe trotuare, parcuri si alei; 

- lucari de indepartat zapada de pe trotuare, podete,  poduri si statii de autobuz; 

- adunat hartii si pet-uri, de pe marginea drumurilor; 

 


