
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA  COLONEŞTI 
CONSILIUL  LOCAL  
 
  
 

HO T A R A R E 
privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate de benficiari ai Legii 

416/2001 privind venitul minim garantat modificată prin Legea nr.276/2010 
 

Consiliul local al comunei Coloneşti, judetul Bacau, 
Având în vedere prevederile: 

          Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 Legea nr.276/2010 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat  
          H.G. nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
          Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului comunei Colonesti si 
Planul de activităţi pentru anul 2012 efectuat de d-l viceprimar Puiu Constantin  
          În temeiul prevederilor art. 36, aliniatul (2), litera „d”, aliniatul (6), litera ”a”, punct 
16, coroborat cu art. 45, aliniatul (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 
            ART. 1 – Se aproba, începănd cu 01.01.2012, Planul anual de activităţi ce vor fi 
efectuate de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificată prin 
Legea nr.276/2010 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 
    
            ART. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se 
desemneaza  viceprimarul comunei Colonesti si va fi comunicată Compartimentului  de 
Asistenta Sociala Coloneşti. 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA                                               
              Olaru Gabriela                                                             Aviz de legalitate 
                                                                                                SECRETAR COMUNA 
                                                                                                       Brandiu Ionel 
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PLAN DE ACTIVITĂŢI PENTRU ANUL 2012 
 

SATUL ACTIVITĂŢI 
ZĂPODIA - Curăţat arborii de lăngă liniile electrice si telefonice 

- Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea 
drumului judeţean începând de la intrarea în sat şi 
până la ieşire; 

- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 
drumului judeţean de la intrarea şi până la ieşirea din 
sat; 

- Desfundat lunar podeţele care traversează drumul 
judeţean şi curăţat şanţurile de scurgere care duc la 
pârâul Zeletin; 

- Făcut curăţenie săptămânal în curtea Primăriei şi 
Căminului Cultural; 

- Făcut curăţenie lunar în curtea Cimitirului Sf. 
Dumitru; 

- De finnţat constructia cismelei din satul Zăpodia si a 
fantanii de la hotar; 

- Curăţat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza 
satului Zăpodia; 

- Vopsit şi văruit Staţia de autobuz din sat; 
- Tăiat şi aşezat în magazie lemnele pentru foc la 

Primăria Coloneşti; 
- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 

drumului pe toate uliţele săteşti din satul Zăpodia. 
COLONEŞTI - Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea 

drumului judeţean începând de la intrarea în sat şi 
până la ieşire; 

- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 
drumului judeţean de la intrarea şi până la ieşirea din 



sat; 
- Desfundat lunar podeţele care traversează drumul 

judeţean şi curăţat şanţurile de scurgere care duc la 
pârâul Zeletin; 

- Făcut curăţenie săptămânal în Târgul Săptămânal; 
- Făcut curăţenie lunar în curtea Bisericii Sf. Dumitru; 
- Văruit şi întreţinut fântânile publice din sat. 
- Curăţat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza 

satului Coloneşti; 
- Vopsit şi văruit Staţia de autobuz din sat; 
- Tăiat şi aşezat în magazie lemnele pentru foc la Şcoala 

Coloneşti; 
- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 

drumului pe toate uliţele săteşti din satul Coloneşti. 
- Făcut curăţenie lunar în curtea Şcolii şi Grădiniţei 

Coloneşti; 
- Făcut curăţenie lunar în curtea Monumentului Eroilor; 
- Făcut curatenie pe baza sportiva Colonesti; 
- De curatat arborii de langa liniile electrice si 

telefonice; 
- De amenajat un parc verde in faţa şcolii Colonesti 

CĂLINI -  Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea 
drumului judeţean începând de la intrarea în sat şi 
până la ieşire; 

- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 
drumului judeţean de la intrarea şi până la ieşirea din 
sat; 

- Desfundat lunar podeţele care traversează drumul 
judeţean şi curăţat şanţurile de scurgere care duc la 
pârâul Zeletin; 

- Făcut curăţenie săptămânal în curtea Cimitirului 
Sf.Neculai; 

- Făcut curăţenie lunar în curtea Bisericii Sf. Neculai; 
- Văruit şi întreţinut fântânile publice din sat. 
- Curăţat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza 

satului Călini; 
- Vopsit şi văruit Staţia de autobuz din sat; 
- Tăiat şi aşezat în magazie lemnele pentru foc la Şcoala 

Călini; 
- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 



drumului pe toate uliţele săteşti din satul Călini. 
- Făcut curăţenie lunar în curtea Şcolii şi Grădiniţei 

Călini; 
- De curăţat arborii de langă linile electrice; 

 
SPRIA - Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea 

drumului judeţean şi comunal începând de la intrarea 
în sat şi până la ieşire; 

- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 
drumului judeţean şi comunal de la intrarea şi până la 
ieşirea din sat; 

- Desfundat lunar podeţele care traversează drumul 
judeţean şi curăţat şanţurile de scurgere care duc la 
pârâul Zeletin; 

- Făcut curăţenie lunar în curtea Capelei Sf.Mihail şi 
Gavril; 

- Văruit şi întreţinut fântânile publice din sat. 
- Curăţat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza 

satului Spria; 
- Vopsit şi văruit Staţia de autobuz din sat; 
- Tăiat şi aşezat în magazie lemnele pentru foc la Şcoala 

Spria 
- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 

drumului pe toate uliţele săteşti din satul Spria; 
- Făcut curăţenie lunar în curtea Şcolii Spria; 
- De curatat arborii de langa liniile electrice. 

 
VALEA 
MARE 

- Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea 
drumului comunal începând de la intrarea în sat şi 
până la ieşire; 

- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 
drumului comunal de la intrarea şi până la ieşirea din 
sat; 

- Desfundat lunar podeţele care traversează drumul 
comunal şi curăţat şanţurile de scurgere care duc la 
pârâul Zeletin; 

- Făcut curăţenie săptămânal în curtea Cimitirului 
Sf.Mihail şi Gavril; 

- Făcut curăţenie lunar în curtea Bisericii Sf.Mihail şi 
Gavril; 



- Curăţat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza 
satului Valea Mare; 

- De curatat arborii de langs limniile electrice 
- Tăiat şi aşezat în magazie lemnele pentru foc la Şcoala 

Spria 
- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 

drumului pe toate uliţele săteşti din satul Valea Mare; 
- Făcut curăţenie lunar în curtea Şcolii Spria. 

 
SATU NOU - Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea 

drumului comunal începând de la intrarea în sat şi 
până la ieşire; 

- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 
drumului comunal de la intrarea şi până la ieşirea din 
sat; 

- Desfundat lunar podeţele care traversează drumul 
comunal şi curăţat şanţurile de scurgere care duc la 
pârâul Zeletin; 

- Făcut curăţenie lunar în curtea Troiţei Sf.Mihail şi 
Gavril; 

- Văruit şi întreţinut fântânile publice din sat. 
- Curăţat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza 

satului Satu Nou; 
- Săpat şi curăţat lunar şanţul de o parte şi alta a 

drumului pe toate uliţele săteşti din satul Satu Nou; 
- Făcut curăţenie lunar în curtea Şcolii Satu Nou; 
- De curatat arborii de langa liniile electrice. 

 
 
                     
      Iniţiator                                  Presedinte de sedinta                           Aviz legalitate  
    PRIMAR                                     Olaru Gabriela                               Secretar comună  
Mîrzac Iancu Valentin                                                                               Brandiu Ionel 
 

 
 
 

 
 


