ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
ORAŞUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor efectua
în anul 2021, cu beneficiarii de ajutor social
Consiliul Local al orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere:
- raportul compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Pogoanele,
județul Buzău, nr. 382/14.01.2021;
- expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele, înregistrata la nr. 643/22.01.2021;
- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele.
- prevederile art. 6 alin. 7 si 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor efectua în anul
2021 cu beneficiarii de ajutor social, plan ce constituie anexă la prezenta.
Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei și responsabilitatea îndeplinirii planului revine
persoanelor numite prin dispoziție a primarului sau cu aceste responsabilități cuprinse în fișa
postului.
Art. 3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficiallocal/ .
.

Președinte de ședință,
Consilier Ionuț Buga

Contrasemnează Secretar General,
Valentino Adrian Cotruță

Nr. 5 / 29.01.2021
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data
de 29 ianuarie 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu un număr de 14 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local nr. 5 / 29.01.2021

PLANUL DE ACȚIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
ce se vor efectua in anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
1. Perioada ianuarie – martie 2021
- lucrări de curățat zăpada de pe trotuare, podețe, poduri și stații de autobuz, piețe,
parcuri şi din jurul altor imobile ce aparțin domeniului public;
- eliberat carosabilul șoselelor și a podurilor de materiale antiderapante (nisip si zgura);
- adunat hârtii și pet-uri, de pe marginea drumurilor;
- igienizarea străzilor in orașul Pogoanele și satul Căldărăști, precum și a zonelor
aferente școlilor, grădinițelor și bisericilor;
- spart lemne pentru scoli, grădinițe și instituții publice cu sediul sau punct de lucru pe
raza orașului Pogoanele;
- alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul acestei
perioade;
2. Perioada aprilie – iunie 2021
- curățat vegetația de pe ambele părți ale drumurilor;
- cosit iarba, transportat resturi vegetale si deșeuri de pe marginea drumurilor;
- igienizarea străzilor în orasul Pogoanele si satul Caldarasti, precum şi a zonelor
aferente școlilor, grădinițelor şi bisericilor;
- văruit pomi, borduri si stâlpii de curent electric;
- plantat flori, pomi ornamentali, însămânţare gazon pe scuaruri şi terenuri cu
destinație de spaţii verzi;
- măturat trotuare, staţii de autobuz şi parcuri;
- adunat hârtii si pet-uri, de pe marginea drumurilor;
- întreţinerea permanentă a parcurilor, a locurilor de joacă, a aleilor, a pieţelor şi
târgului ce are ca destinație comercializarea cerealelor şi animalelor;
- tuns iarba, transport de resturi vegetale şi deșeuri de pe marginea drumurilor;
- alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul acestei
perioade;
3. Perioada iulie – octombrie 2021
- curățat șanțuri, maturat trotuare;
- curățarea şi întreținerea pășunilor;
- adunat şi cărat frunzele căzute pe trotuare, în parcuri si pe alei;

- igienizarea strazilor in orasul Pogoanele si satul Caldarasti, precum şi a zonelor
aferente școlilor, grădinițelor şi bisericilor;
- adunat hârtii şi pet-uri, de pe marginea drumurilor din parcuri, de pe trotuare;
- spart lemne pentru şcoli, gradinite si institutii publice cu sediul sau punct de lucru pe
raza orasului Pogoanele;
- alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul acestei
perioade;
4. Perioada noiembrie – decembrie 2021
- adunat și cărat frunzele căzute pe trotuare, în parcuri si pe alei;
- lucrări de curățat zăpada de pe trotuare, podețe, poduri si stații de autobuz, piețe,
parcuri și din jurul altor imobile ce aparțin domeniului public;
- adunat hârtii si pet-uri, de pe marginea drumurilor din parcuri, de pe trotuare;
- igienizarea străzilor in orașul Pogoanele si satul Căldărăști, precum și a zonelor
aferente școlilor, grădinițelor, bisericilor si cimitirelor;
- spart lemne pentru scoli, grădinițe și instituții publice cu sediul sau punct de lucru pe
raza orașului Pogoanele;
- alte lucrări de interes general atunci când acestea sunt necesare pe parcursul acestei
perioade;
Lucrările menționate mai sus, se pot executa fie individual, fie în echipe.
Beneficiarii de ajutor social care au deprinderi/îndemânări de meseriași în construcții
pot fi folosiți pentru diverse lucrări la care orașul Pogoanele este beneficiar sau in interesul
acestuia.
Secretar general,
Valentino Adrian Cotruță

