
COMUNA COLONE ŞTI 
JUDEłUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL COLONE ŞTI 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului de acŃiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2011 
de către  beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 

 
 

Consiliul Local al comunei Coloneşti, judeŃul Bacău, 
 Având în vedere: 
         -  expunerea de motive a d-lui Primar; 

            -  referatul Serviciului Public de AsistenŃă Socială; 
            -  raportul de specialitate al Serviciului Public de AsistenŃă Socială; 
            -  prevederile art. 6, alin. 2 şi 7  din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările aduse de Legea  nr. 276/2010,  art. I, alin. 2 din Legea  nr. 
276/ 2010, art. 29, alin. 1 şi  2, lit. ,,a” din  HG nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat,cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. ,, d”, coroborat cu alin. 6, lit. ,,a”, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din 
Legea  nr. 215/2001 privind administratia publică locală,  republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
           Art. 1.   –  Se aprobă Planul de acŃiuni  şi  lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 
2011 de către  beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta  hotărâre . 

 
              Art. 2.  – Planul de acŃiuni şi  de lucrări de interes local se  reactualizează în cursul anului 

2011,  prin hotărâre a consiliului local, în funcŃie de solicitările venite din partea instituŃiilor 
partenere în organizarea şi evidenŃa orelor de muncă. 

 
              Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinŃa cetăŃenilor prin afişe în sate şi la sediul 

Primăriei Coloneşti. 
           
          Art. 5.  – Vice primarul Puiu Constantin va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 
monitorizând efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii Legii 416/2001, cu respectarea 
normelor de tehnică a securităŃii  muncii şi asigurând informarea  lunară a Primarului comunei 
Coloneşti.    
 
 
            
                PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                    Contrasemnează 
      Consilier:  Faleş Marlena                                        S E C R E T A R,  
                                                                                                  Jurist: Brandiu Ionel 
                  
 
 
Nr.  5                                                                                                                
Din: 02.02.2011.  
 
 
 



JUDEłUL BACĂU                                                                                                            Anexa      la HCL nr. 5 / 2011 
COMUNA COLONE ŞTI 
NR. 246 DIN 01.02.2011 
 
 

PLAN DE ACTIVIT ĂłI ANUAL  
BENEFICIARI AI LEGII 416/2001 MODIFICAT Ă PRIN LEGEA 276/2010 

 

SATUL ACTIVIT ĂłI 
ZĂPODIA - Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea drumului judeŃean începând de la intrarea în sat şi până la ieşire; 

- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului judeŃean de la intrarea şi până la ieşirea din sat; 
- Desfundat lunar podeŃele care traversează drumul judeŃean şi curăŃat şanŃurile de scurgere care duc la pârâul 

Zeletin; 
- Făcut curăŃenie săptămânal în curtea Primăriei şi Căminului Cultural; 
- Făcut curăŃenie lunar în curtea Cimitirului Sf. Dumitru; 
- Construit o cişmea în satul Zăpodia; 
- CurăŃat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza satului Zăpodia; 
- Vopsit şi văruit StaŃia de autobuz di sat; 
- Tăiat şi aşezat în magazie lemnele pentru foc la Primăria Coloneşti; 
- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului pe toate uliŃele săteşti din satul Zăpodia. 

COLONEŞTI - Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea drumului judeŃean începând de la intrarea în sat şi până la ieşire; 
- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului judeŃean de la intrarea şi până la ieşirea din sat; 
- Desfundat lunar podeŃele care traversează drumul judeŃean şi curăŃat şanŃurile de scurgere care duc la pârâul 

Zeletin; 
- Făcut curăŃenie săptămânal în Târgul Săptămânal; 
- Făcut curăŃenie lunar în curtea Bisericii Sf. Dumitru; 
- Văruit şi întreŃinut fântânile publice din sat. 
- CurăŃat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza satului Coloneşti; 
- Vopsit şi văruit StaŃia de autobuz din sat; 
- Tăiat şi aşezat în magazie lemnele pentru foc la Şcoala Coloneşti; 
- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului pe toate uliŃele săteşti din satul Coloneşti. 



- Făcut curăŃenie lunar în curtea Şcolii şi GrădiniŃei Coloneşti; 
- Făcut curăŃenie lunar în curtea Monumentului Eroilor. 

CĂLINI -  Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea drumului judeŃean începând de la intrarea în sat şi până la ieşire; 
- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului judeŃean de la intrarea şi până la ieşirea din sat; 
- Desfundat lunar podeŃele care traversează drumul judeŃean şi curăŃat şanŃurile de scurgere care duc la pârâul 

Zeletin; 
- Făcut curăŃenie săptămânal în curtea Cimitirului Sf.Neculai; 
- Făcut curăŃenie lunar în curtea Bisericii Sf. Neculai; 
- Văruit şi întreŃinut fântânile publice din sat. 
- CurăŃat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza satului Călini; 
- Vopsit şi văruit StaŃia de autobuz din sat; 
- Tăiat şi aşezat în magazie lemnele pentru foc la Şcoala Călini; 
- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului pe toate uliŃele săteşti din satul Călini. 
- Făcut curăŃenie lunar în curtea Şcolii şi GrădiniŃei Călini; 

 
SPRIA - Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea drumului judeŃean şi comunal începând de la intrarea în sat şi 

până la ieşire; 
- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului judeŃean şi comunal de la intrarea şi până la ieşirea din 

sat; 
- Desfundat lunar podeŃele care traversează drumul judeŃean şi curăŃat şanŃurile de scurgere care duc la pârâul 

Zeletin; 
- Făcut curăŃenie lunar în curtea Capelei Sf.Mihail şi Gavril; 
- Văruit şi întreŃinut fântânile publice din sat. 
- CurăŃat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza satului Spria; 
- Vopsit şi văruit StaŃia de autobuz din sat; 
- Tăiat şi aşezat în magazie lemnele pentru foc la Şcoala Spria 
- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului pe toate uliŃele săteşti din satul Spria; 
- Făcut curăŃenie lunar în curtea Şcolii Spria. 

 
VALEA 
MARE 

- Cosit lunar pe perioada verii iarba pe marginea drumului comunal începând de la intrarea în sat şi până la ieşire; 
- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului comunal de la intrarea şi până la ieşirea din sat; 



- Desfundat lunar podeŃele care traversează drumul comunal şi curăŃat şanŃurile de scurgere care duc la pârâul 
Zeletin; 

- Făcut curăŃenie săptămânal în curtea Cimitirului Sf.Mihail şi Gavril; 
- Făcut curăŃenie lunar în curtea Bisericii Sf.Mihail şi Gavril; 
- CurăŃat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza satului Valea Mare; 
- Tăiat şi aşezat în magazie lemnele pentru foc la Şcoala Spria 
- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului pe toate uliŃele săteşti din satul Valea Mare; 
- Făcut curăŃenie 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 curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului comunal de la intrarea şi până la ieşirea din sat; 
- Desfundat lunar podeŃele care traversează drumul comunal şi curăŃat şanŃurile de scurgere care duc la pârâul 

Zeletin; 
- Făcut curăŃenie lunar în curtea TroiŃei Sf.Mihail şi Gavril; 
- Văruit şi întreŃinut fântânile publice din sat. 
- CurăŃat de resturi vegetale pârâul Zeletin pe raza satului Satu Nou; 
- Săpat şi curăŃat lunar şanŃul de o parte şi alta a drumului pe toate uliŃele săteşti din satul Satu Nou; 
- Făcut curăŃenie lunar în curtea Şcolii Satu Nou. 

 
 
 
 

Întocmit 
Viceprimar: 

PUIU CONSTANTIN 
 
 


