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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 

pentru anul 2016

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
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;
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, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1
Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016 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.

INIȚIATOR,
viceprimar Voicu Nicolae 

http://www.raciu.ro/
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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 
local in sezonul rece 

Asigurarea cu material 
antiderapant a tuturor pantelor 
aflate pe DJ 702B si a drumurilor 
locale

Lunile10 –12
            1 - 3

SC LDP
Dimbovita

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

 2. Intretinerea santurilor 
de scurgere

Indepartarea resturilor vegetale, 
curatirea de pamant a santurilor 
aflate in apropierea podetelor 
peste raurile din comuna 

Lunile10 –12
            1 - 4

Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

3. Intretinerea terenurilor
de fotbal

Cosit iarba, efectuat curatenie, 
imprastiat ingrasaminte chimice 
pe terenurile de fotbal

Lunile: 2- 4
            8 - 11

Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

4. Lucrari de curatire a 
zonelor aflate in jurul 
institutiilor publice 
din Comuna Raciu

Indepartarea resturilor vegetale, a 
maracinilor si gunoaielor, 
vopsirea gardurilor de 
imprejmuire a acestora

Lunile 3 - 5
            9 - 11

Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae
Lixandru 
Mirela

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

Taierea vegetatiei lemnoase 
crescute în zona podurilor și 
podețelor aflate pe DJ 702 B și a 
drumurilor comunale și locale. 

permanent Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

6. Activitati pentru 
utilitati publice

Aprovizionarea, taierea si 
depozitarea combustibilului solid 
pentru incalzirea institutiilor 
publice din comuna

permanent Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae
Lixandru 
Mirela

7. Reabilitarea 
izlazurilor comunale

Taierea maracinilor, strangerea 
acestora, transportul in locuri 
speciale, aprovizionarea cu 
ingrasaminte chimice, transport si 
imprastiat pe toata suprafata 
acestora

permanent Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

8. Lucrari de amenajare 
in zona institutiilor 
publice din comuna 

Indepartarea vegetatiei lemnoase, 
cosirea ierbii si efectuarea 
curateniei in zona cimitirelor, 
scolilor, Centrul After School si a 
locului de joaca

permanent Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

9. Lucrari de intretinere 
in gradina- anexa 
primariei 

Curatirea, stropirea si saparea 
pomilor fructiferi si a vitei de vie

Lunile  3 –5
            9- 11

Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

10 Lucrari de amenajare 
a drumurilor de access
pre proprietatile 
agricole

Montarea tuburilor pentru 
scurgerea apei in zona drumurilor 
de access pre proprietati, 
imprastierea de pietris in aceste 
zone

Lunile 3 - 6 Beneficiarii
Legii

276/2010

Preda Mihaela
Voicu Nicolae

Viceprimar,
Voicu Nicolae
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