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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 

pentru anul 2015

Consiliul Local al Comunei Raciu, județ Dâmbovița, 
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.01.2015,
Având în vedere:
-  prevederile  art.  6,  alin.  7  din   Legea  nr.  416/2001  privind  venitul  minim garantat,  cu

modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 28, alin. 2 și 3 din HG 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- referatul întocmit de viceprimarul comunei Raciu, înregistrat la nr. 383/26.01.2015 și avizul

comisiei de specialitate din cadrul CL Raciu;
În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a,, pct. 2, art. 39, alin. 1, art.45, alin. 6 și art. 115, alin. 1, lit. b
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1
Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2015 la nivelul comunei
Raciu, conform anexei parte componentă a prezentei hotărâri.
Art. 2
Cu  punerea  în  aplicare  a  prevederilor  hotărârii  se  însărcinează  primarul  și  viceprimarul
comunei Raciu iar pentru aducerea acesteia la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate
se însărcinează secretarul comunei Raciu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR,
               Consilier local Vlăsceanu Niculae                                         Zaharia Alin
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PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

Nr.
crt

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termene de
realizare

Resurse Responsabili

1. Activitati de interes si 
utilitate publica 

Asigurarea depozitelor de 
combustibil solid, diferite 
activitati de intretinere si reparatii 
ocazionate de producerea unor 
fenomene naturale (ploi torentiale,
vant puternic, incendii, cutremure,
inundatii) 

Interventii
permanente

Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

2. Intretinerea in sezonul
rece a drumurilor 
comunale

Indepartarea zapezii cu mijloace 
mecanice si manuale, imprastierea
materialelor antiderapante in zona
pantelor de pe  DC 64A si DJ 
702B

Lunile10 –12
            1 - 3

Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

3. Reabilitarea 
izlazurilor comunale

Curatarea de maracini, resturi 
vegetale, asigurarea transportului 
acestora la locuri special 
destinate, aprovizionarea cu 
ingrasaminte chimice, transport si 
imprastiat pe toata suprafata 
acestora

Lunile  
2 – 10

Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

4. Lucrari de curatare 
manuala a albiilor 
paraurilor de pe raza 
comunei

Indepartarea vegetatiei specifice 
crescute în zona podurilor și 
podețelor de pe DJ 702 B și a 
drumurilor comunale și locale. 
Strângerea gunoaielor depozitate 
în aceste zone și transportul lor în 
locuri special amenajate. 

permanent Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

5. Intretinerea terenurilor
de fotbal

Taiat iarba, imprastiat 
ingrasaminte chimice, strangerea 
si transportarea gunoaielor in 
locuri special amenajate

Lunile: 2- 4
             8 - 9

Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

6. Intretinerea santurilor 
de scurgere

Indepartarea resturilor vegetale si 
transportarea acestora la locuri 
special amenajate, etc.

Permanent Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

7. Lucrari de demolare a 
constructiilor 
dezactivate din 
domeniul privat al 
comunei

Demolarea propriu-zisa, 
selectarea materialelor refolosibile
si transferul acestora catre locuri 
special amenajate, pregatirea 
terenurilor in vederea redarii unei 
noi destinatii

Lunile 3 - 8 Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae
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8. Lucrari de amenajare 
in zona cimitirelor și 
scolilor din satele 
Raciu si Suta Seaca 

Indepartarea maracinilor, a 
resturilor vegetale, intretinerea 
gardurilor, amenajarea podetelor 
pentru accesul in institutii, .

Lunile 3 - 5 Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

9. Lucrari de intretinere 
a zonei adiacente 
scolilor din comuna 
Raciu

Curatarea santurilor de scurgere a 
apei rezultate din ploi si zapezi, 
indepartarea resturilor vegetale, a 
maracinilor, a gunoaielor, 
intretinerea acostamentelor, taiat 
lemne pentru incalzire, reparat și 
vopsit toate componentele locului 
de joacă din satul Raciu

Permanent Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

10. Intretinerea spatiilor 
de joaca

Indepartatea maracinilor, cosit 
iarba, refacerea santului de 
scurgere a apei, intretinerea 
gardurilor, plantare de arbusti, 
flori, etc

Permanent Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

11. Lucrari de curatare a 
resturilor vegetale 
aflate pe marginea  
drumurilor comunale

Curatarea santurilor de scurgere a 
apei rezultate din ploi si zapezi, 
indepartatea resturilor vegetale, a 
maracinilor, a gunoaielor si  
transportarea acestora la locuri 
special amenajate, etc

Permanent Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

12. Lucrari de intretinere 
in incinta curtilor 
institutiilor publice 
din Comuna Raciu

Indepartarea resturilor vegetale, a 
maracinilor, a gunoaielor, 
vopsirea si repararea gardurilor, 
taierea si depozitarea lemnelor 
pentru incalzire

Lunile 4 - 10 Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

Viceprimar,
Voicu Nicolae
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