
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEŞTI 
     

HOTĂRÂRE  
privind pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes 

local ce urmeaza a fi prestate de catre beneficiarii de ajutor social 
in cursul anului 2021 

 
Consiliul Local al comunei Mihăileşti,  judeţul Buzău 
Având în vedere: 
Ø referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat sub nr. 6490 din  

10.11.2020; 
Ø raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat sub 

nr. 7175 din 14.12.2020, 
Ø avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihailesti 
Ø prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim 

garantat; 
Ø prevederile art. 28 alin 3 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat; 
 În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind codul administrativ 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de lucrări de interes local ce se executa de către 
persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, în anul 2021 conform 
anexei care face parte din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte viceprimarul comunei Mihailesti si inspectorul cu atributii in 
asistenta sociala; 

  Art.3 Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta 
hotarare autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate. 

             

Preşedinte de sedinţă, 
Cristiean  MARIN 

 
 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                           Violeta – Adelina TUDOSE 
 
Mihăileşti  
21.12.2020 
Nr.57 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinară din data 
de 21.12.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu un număr de 9 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul 
total de 11 consilieri in funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă.  



COMUNA MIHAILESTI                        ANEXA NR.  
JUDETUL BUZAU                                                         La HCL nr. 57/2020 
  
 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

 
 
NR. 
CRT 

DENUMIRE LUCRARI PERIOADA 

1 Executat curatenie pe drumurile comunale si satesti ianuarie-decembrie 
2 Executat curatenie pe acostamentul DJ 203C ianuarie-decembrie 
3 Executat curatenie pe acostamentul DN2 ianuarie-decembrie 
4 Greblat, strans si transportat gunoaiele de pe santuri ianuarie-decembrie 
5 Varuit pomi, fantani martie-septembrie 
6 Ecologizat curtea dispensarului uman ianuarie-decembrie 
7 Intretinerea si ecologizarea parcului din Mihailesti ianuarie-decembrie 
8 Adunat hartii si peturi de pe raza comunei ianuarie-decembrie 
9 Sapat manual santuri in caz de inundatii martie-noiembrie 
10 Executat lucrari de curatenie la cimitirul Mihailesti aprilie-octombrie 
11 Executat lucrari de curatenie la cimitirul Margineanu aprilie-octombrie 
12 Executat lucrari de intretinere la cimitirul Coltaneni aprilie-octombrie 
13 Activitati de curatenie in jurul/ incinta unitatilor de 

invatamant 
august-iunie 

14 Craparea si depozitarea materialului lemons in locatiile 
special amenajate aferente institutiilor publice si unitatilor 
de invatamant 

august-octombrie 

15 Lucrari de indepartat zapada de pe drumurile din comuna 
si de pe caile de acces a institutiilor publice 

ianuarie-martie 
noiembrie-decembrie 

16 Executat lucrari de curatenie la capela Mihailesti ianuarie-decembrie 
17 Lucrari de ecologizare a izlazului comunal martie-octombrie 
 

                                Intocmit                                              
 Inspector, 

                                                                            Adriana Carmen MASGRAS 
 

Preşedinte de sedinţă, 
Cristiean  MARIN 

 
 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                           Violeta – Adelina TUDOSE 
 

 


