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 HOTĂRÂREA NR. 70 

Privind: aprobarea Planului de  acţiuni sau de lucrări de interes local  

pe anul 2023,  pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează  

a fi efectuate de către beneficiarii ajutorului social 

 

 

 

           Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară din data 

de 29.12.2022, la care participă un număr de 11  consilieri  din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

Văzând că prin H.C.L. nr. 61/2021  a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier Nedelcu Constantin-Claudiu;   

          Luând în dezbatere: 

         - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

         -  referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti prin care se propune 

aprobarea Planului de  acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2023, 

înregistrat sub nr.8111/22.12.2022; 

 - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub 

nr.8112/22.12.2022, prin care se propune aprobarea Planului de  acţiuni sau de 

lucrări de interes local pe anul 2023; 

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 

secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 8101/22.12.2022 ; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub 

nr.8236/29.12.2022; 

 Fiind îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

  In conformitate cu prevederile: 

- art. 6 alin.(7), (8), (9) și (10) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art.28, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 privind aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.129 alin.(2), litera d) și alin.(7), litera b) din Ordonanței de urgență 

nr.57/2019 privind  Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  În temeiul art.139 alin. (1) și art.196, lit. a) din Ordonanței de urgență. 

nr.57/2019 privind  Codul  administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 



H O T Ă R Ă Ș T E 

 

  Art.1. Se aprobă Planul de  acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 

2023, pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi efectuate de către 

beneficiarii ajutorului social, conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotarâre. 

 Art.2. Primarul comunei Păușești, prin compartimentele de specialitate, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul 

Vâlcea, primarului comunei Păuşeşti şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin 

afişare la sediul instituției și publicare în Monitorul Oficial Local.                                     

      

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și 0 abțineri.  

                                                                                 
           Preşedinte de şedinţă,                                                 Contrasemnează 

                Consilier,                                                     Secretar general comună, 

      Constantin-Claudiu NEDELCU                                       Daniela PĂLOIU  

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

Păușești: 29.12.2022 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII 

CONSILIULUI LOCAL NR. 70/29.12.2022 

Nr. 

crt.  

Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate simplă 29/12/2022  

2 Comunicarea către primar 10/01/2023  

3 Comunicarea către prefectul județului  16/01/2023  

4 Aducerea la cunoștința publică 18/01/2023  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual   

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice după caz ……./……../  
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Consiliul local 

Comuna Păuşeşti 
 

 

 

 

PLAN DE  ACŢIUNI  SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, PE ANUL 2022, 

 PENTRU REPARTIZAREA ORELOR CE URMEAZĂ A FI  EFECTUATE DE CĂTRE 

 BENEFICIARII AJUTORULUI SOCIAL 

 
 

 

Nr.

crt. 

Obiectiv Acţiuni/măsuri întreprinse Termen Resurse Responsabil 

1. Decolmatarea  şi curăţarea 

şanţurilor, rigolelor şi 

podeţelor în satele din 

comuna Păuşeşti 

Decolmatare şi curăţare de 

reziduuri materiale, deşeuri 

existente; 

Taluzat, reprofilat, încărcat 

manual şi transportat 

materialul rezultat.  

Permanent Beneficiari conform 

Legii nr.416/2001 

 

Asistent comunitar 

Mateescu Anghel-

Mircea 

2. Curăţarea căilor de acces la 

instituţiile publice pe timp 

de iarnă, poduri şi trotuare 

Măturat, înlăturat zăpada şi 

gheaţa de pe căile de acces, 

trotuare şi alei aparţinând 

domeniului public, 

împrăştierea  materialului 

antiderapant. 

Ianuarie – 

Martie 

Noiembrie - 

Decembrie 

Beneficiari conform 

Legii nr.416/2001; 

Personal compartiment 

administrativ-deservire 

 

Prvulovic 

Angelco 

 



3. Întreţinerea zonelor verzi, 

 a zonelor de protecţie a 

drumurilor comunale, 

săteşti și județene 

Tăierea crengilor de la pomii 

aflaţi pe marginea drumurilor 

publice care umbresc şi 

îngreunează circulaţia;adunat 

frunze, crengi şi alte resturi de 

materiale, degajarea 

aluviunilor aduse de torenţi 

din intersecţiile drumurilor 

publice, igienizare pădure 

proprietatea comunei. 

Permanent Beneficiari conform 

Legii nr.416/2001 

 

Viceprimar 

Goran Gheorghe 

 

4. Salubrizare maluri, pâraie 

pe raza comunei Păuşeşti 

Colectarea în saci a diferitelor 

materiale ca hârtie, pet-uri, 

crengi şi alte deşeuri existente 

Permanent Beneficiari conform 

Legii nr.416/2001 

Asistent comunitar 

Mateescu Anghel-

Mircea 

5. Tăierea, manipularea si 

depozitarea materialului 

lemnos și cărbune destinat  

încălzirii la Primărie și Școli 

 Permanent Beneficiari conform 

Legii nr.416/2001; 

Personal compartiment 

administrativ-deservire 

Cruceru Viorica,  

Fota Nicolae -

Cristian 

 

6. Plantare arbori pe domeniul 

public al comunei Păușești 

 Permanent Beneficiari conform 

Legii nr.416/2001 

Administrator 

Toabeș 

Constantin- Iulian 

            

                
                Preşedinte de şedinţa,                                                                                                                                Contrasemnează,  

                     Consilier,                                                                                                                                         Secretar general comună, 

        Constantin-Claudiu NEDELCU                                                                                                                       Daniela PĂLOIU 
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