
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 

HOTARARE 
PRIVIND: aprobarea „Planului anual de actiuni si lucrari de interes local 

pentru beneficiarii de ajutor social”  
din comuna Blejesti, pe parcursul anului 2023. 

 

 

 Consiliul local al comunei Blejesti judetul Teleorman, intrunit in sedinta 

ordinara de lucru în luna ianuarie 2023, avand in vedere:  
-referatul de aprobare al primarului comunei Blejești prin care arată acțiunile și 

lucrările de interes local pe care le propune pentru beneficiarii de ajutor social la 

nivelul comunei Blejești in anul 2023 ; raportul compartimentului de specialitate din 

cadrul Primăriei Blejești; proiectul de hotărâre inițiat de primarul localității 

dezbătut în ședința Consiliului Local, pentru care primește avizul favorabil; 
 

- prevederile art.6 alin. (7) si alin (8) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim 

garantat, modificată și completată; 

-prevederileart 28 din HGR nr. 50/2011 privind aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

-prevederile OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ , cu modificările 

ulterioare ; 
 

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local pentru 

beneficiarii de ajutor social din comuna Blejesti, pe parcursul anului 2023  
conform anexei nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2 Primarul va avea obligatia emiterii dispozitiilor lunare a planului de 

actiuni si lucrari  de interes local, pentru repartizarea orelor de munca ; afisarea 

programului lunar și transmiterea  acestuia la Agentia Teritoriala de Prestatii 

Sociale Teleorman. 

 

Art. 3. Primarul va asigura, prin desemnarea unui salariat, instructajul privind 

normele de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza 

actiuni sau lucrari de interes local. 



Art. 4. Secretarul comunei Blejeşti se va îngriji de comunicarea prezentei 

hotarari catre: 

 Institutia Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii; 

 Primarului comunei Blejesti ; 

 Afisarea prezentei  la avizierul Primariei Blejesti. 

 Compartimentul asistenta sociala din cadrul Primariei Blejesti pentru 

cunoastere si aplicare, viceprimarului si expertului local pentru romi ; 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                       SECRETAR  GENERAL, 

   Petrescu Zoica                                                 Jr Burcea Adriana  

 

 

 

 

 

BLEJESTI, 

 

Nr.5 din 30ianuarie 2023 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  30 ianuarie 2023 

CVORUM :  13 consilieri in functie ; 13  consilieri prezenti,     din care : PENTRU 13,   IMPOTRIVA -,  ABTINERI  -    

 

 

ANEXA  NR.  1  
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL BLEJEȘTI NR.5 DIN 30.01. 2023 

DE STABILIRE PLAN SI ACTIUNI DE INTERES LOCAL PENTRU 

BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ANUL 2023 

 

 

PLANUL DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU 

BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL COMUNA BLEJEȘTI,  

PE PARCURSUL ANULUI 2023 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termen de 

realizare 

Resurse Respo

nsabili 

1. Intretinerea  islazului 

comunal , pana la 

inchirierea acestuia , 

sau in caz de 

neinchiriere . 

Curatarea de maracinisuri si 

vegetatie neconforma ,  etc si 

asigurarea transferului 

acestora la locuri special 

destinate. 

Lunile 3-9 Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 

2. Intretinere baze Taiat iarba, curatat terenul de Permanent  Beneficiarii - 



sportive, comuna 

Blejesti. 

joc, intretinut cabine jucatori 

, arbitri  

Legii 

416/2001 

3. Lucrari de curatare 

manuala a albiilor 

paraurilorde pe raza 

comunei. 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor care blocheaza 

cursurile , sapaturi manuale. 

Permanent  

 

 

Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 

4. Lucrari de intretinere 

zona Cimitirelor si 

Bisericilor in satele 

Blejesti, Baciu si 

Sericu. 

Indepartarea maracinisurilor, 

a resturilor vegetale, si de 

alta natura  

Lunar Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 

5. Intretinere institutii de 

pe raza Comunei 

Blejesti (dispensar 

uman, primarie, scoli, 

gradinite, biserici, etc.)  

Indepartarea  resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, 

intretinerea gardurilor, 

plantarea de arbusti si pomi 

fructiferi, flori si intretinerea 

acestora, intretinerea alei 

acces, etc. 

Permanent  Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 

6. Lucrari  de curatare si 

intretinere domeniu 

public  

Cosit si indepartat resturi 

vegetae , igienizat si curatat 

arbori si arbusti  

Permanent  Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 

7. Lucrari de deszapezire 

manuala la sediile 

institutiilor de pe raza 

comunei Blejesti, a 

trotuarelor, precum si 

incintele locuintelor 

persoanelor varstnice 

singure , neputincioase 

sau cu handicap 

imprastierea de 

material antiderapant  

Curatarea santurilor, cailor 

de acces si trotuarelor. 

Permanent  Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 

8. Lucrari de intretinere a 

acostamentului pe 

lungimea drumurilor de 

pe raza comunei 

Blejesti. 

Indepartarea malului si a 

altor resturi, ramase in aceste 

zone ca urmare a scurgerii 

apei rezultate din precipitatii.  

Permanent  Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 

9. Alte activitati de interes 

si utilitate publica. 

- asigurarea depozitarii de 

combustibil solid (lemn),  

- diferite activitati de 

intretinere si reparatii, 

ocazionale de producerea 

unor fenomene naturale (ploi 

torentiale, vant puternic, 

incendii, cutremure, 

inundatii) , interventii 

ocazionale, executat gropi in 

cimitire pentru persoanele 

decedate pe raza comunei 

Blejesti .  

Permanent  Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 



10. Lucrari de intretinere in 

vederea indepartarii 

pericolului de inundatii. 

Decolmatarea rigolelor 

(santurilor) si podetelor 

subtraversale, colectoare de 

ape pluviale de pe raza 

comunei Blejesti. 

Lunile  

III - X 

Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 

11. Lucrari la iluminatul 

public. 

Transportat materiale 

necesare intretinerii  

iluminatului 

Permanent  Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 

12. Lucrari pentru 

distribuirea ajutoarelor 

PEAD. 

Incarcat, descarcat, depozitat 

si distribuit ajutoare PEAD. 

Permanent  Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

- 

 

 

 

Președinte de ședință, 

Petrescu Zoica   

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZA PENTRU  LEGALITATE 

Secretar General  

Burcea Adriana  
 


