
Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL U. 

George Lucian Borş  

ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 
DIN 	  

Privind: aprobarea Planului local de acţiune i lucrări de interes local ce 
urmează  a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, in condiţiile Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat cu modificările i completările ulterioare 

Iniţiator: Costin Lucian Grigore, Primarul municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 

Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: /47 //0.12.2021; 
0/14" 	«3151.--  Consiliul Local al mun Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit în şedinţa 	 in data  

de 

	

	  
Avănd in vedere: 

- referatul de aprobare a iniţiatorului inregistrat sub nr.  067C  din 	.  
- ra ortul de specialitate intocrpi,t de Serviciul monitorizare servicii publice inregistrat sub 

nr. 	din 	   
- avizele comisiilor de specialitate nr. 	2/4  
- referatul intoemit de Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă  Socială  Tecuci inregistrat 

sub nr. 10768 din 09.12.2021, prin care se propune aprobarea Planului anual de acţiuni i lucrări de 
interes local ce urmează  a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social 

- dispoziţiile art. 6, alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările i completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 28, alin.(3) din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, aprobate prin H.G. nr. 20/2011, cu modificările 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 129, alin. (7), lit. "b", din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

in baza prevederilor art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1), Iit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂSTE: 
Art. 1. Se aprobă  Planul local de acţiune i lucrări de interes local ce urmează  a fi efectuate de 

beneficiarii de ajutor social, conform anexei nr. I, care face parte integrantă  din prezenta hotărăre. 
Art. 2. Prezenta hotărăre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului mun. Tecuci şi a 

Direcţiei de Asistenţă  Socială  Tecuci, judeţul Galaţi. 
Art. 3. Prezenta hotărăre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului general al 

municipiului Tecuci, următorilor: 
Prefectului judeţului Galaţi; 
Primarului municipiului Tecuci; 

- Direcţiei de Asistenţă  Socială  Tecuci. 

PREŞEIpINTE DE ŞEDINTĂ, 
Ursu ţit'ă/rolis>rtfflr 



Anexa 1 la HCL nr. 	 Vizat 

PRIMAR 

, 7ucianG Osre Costin -r â 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Intocmit in conformitate cu prevederile art. 29, alin (1) si (2) si alin (3) din Legea nr. 416/2001 cu modificarile sUcctrnplgff101e ulterioare 

i 	Nr. 
1 crt 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termende 
realizare 

Resurse Responsabili 

0 1 2 3 4 5 
1.  Lucrari de intretinere cartier Zona 

Industriala- interblocuri Aleea Teilor, str. 
Cpt. Ghe. Decuseara, str.Mihai Berza 

-maturarea aleilor si a trotuarelor, 
- curatarea rigolelor de scurgere a apei 
rezultate din ploi si zapezi, 
- indepartarea resturilor vegetale si a 
gunoaielor depozitate accidental, 
- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 
plastice, peturi)in saci. 
- curatarea trotuarelor de zapada 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 
actualizata 

DAS 

2.  Lucrari de intretinere cartier C.F.R. 
Str.Matei Basarab, str. Bobalna, str. 
Gheorghe Lazar, str. Vasile Conta, str. 
Gral.Dragalina 

-maturarea aleilor si a trotuarelor, 
- curatarea rigolelor de scurgere a apei 
rezultate din ploi si zapezi, 
- indepartarea resturilor vegetale si a 
gunoaielor depozitate accidental, 
- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 
plastice, peturi)in saci. 
- curatarea trotuarelor de zapada 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 
actualizata 

DAS 



. Lucrari de intretinere cartier Garii 
Str. Garii, str. M. Kogalniceanu, aleea M. 
Basarab, Plt Bogdan , Ghica Voda, 
Primaverii, Plevnei, Depoului 

-maturarea aleilor si a trotuarelor, 
- curatarea rigolelor de scurgere a apei 
rezultate din ploi si zapezi, 
- indepartarea resturilor vegetale si a 
gunoaielor depozitate accidental, 
- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 
plastice, peturi)in saci, 
- sapaturi manuale, 
- vopsirea bordurilor, 
- varuirea pomilor si a stalpilor de iluminat 
public 
-- curatarea trotuarelor de zapada 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 
actualizata 

DAS 

4. Lucrari de intretinere zona interblocuri 
Aleea Strandului 

-maturarea aleilor si a trotuarelor, 
- curatarea rigolelor de scurgere a apei 
rezultate din ploi si zapezi, 
- indepartarea resturilor vegetale si a 
gunoaielor depozitate accidental, 
- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 
plastice, peturi)in saci, 
- sapaturi manuale, 
- vopsirea bordurilor, 
- varuirea pomilor si a stalpilor de iluminat 
public- 
-curatarea trotuarelor de zapada 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 
actualizata 

DAS 

. Lucrari de intretinere zona blocuri AG 
str. 1 Decembrie 1918 

-maturarea aleilor si a trotuarelor, 
- curatarea rigolelor de scurgere a apei 
rezultate din ploi si zapezi, 
- indepartarea resturilor vegetale si a 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 
actualizata 

DAS 



gunoaielor depozitate accidental, 
- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 
plastice, peturi)in saci, 
- sapaturi manuale, 
- vopsirea bordurilor, 
- varuirea pomilor si a stalpilor de iluminat 
public- 
-curatarea trotuarelor de zapada 

. Lucrari de intretinere zona interblocuri 
Al. V. Alecsandri , Al. Plopilor,  , Al. 

-maturarea aleilor si a trotuarelor, 
- curatarea rigolelor de scurgere a apei 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 

DAS 

Complexului, Al. Trandafirilor rezultate din ploi si zapezi, 
- indepartarea resturilor vegetale si a 
gunoaielor depozitate accidental, 
- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 
plastice, peturi)in saci, 
- sapaturi manuale, 
- vopsirea bordurilor, 
- varuirea pomilor si a stalpilor de iluminat 
public- 

actualizata 

-curatarea trotuarelor de zapada 

. Lucrari de intretinere zona interblocuri 
str. Andrei Saguna 

-maturarea aleilor si a trotuarelor, 
- curatarea rigolelor de scurgere a apei 
rezultate din ploi si zapezi, 
- indepartarea resturilor vegetale si a 
gunoaielor depozitate accidental, 
- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 
plastice, peturi)in saci, 
- sapaturi manuale, 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 
actualizata 

DAS 



- vopsirea bordurilor, 
- varuirea pomilor si a stalpilor de iluminat 
public- 
-curatarea trotuarelor de zapada 

. Lucrari de intretinere zona interblocuri 
str. Ghe. Petrascu- partea de Sud 

-maturarea aleilor si a trotuarelor, 
- curatarea rigolelor de scurgere a apei 
rezultate din ploi si zapezi, 
- indepartarea resturilor vegetale si a 
gunoaielor depozitate accidental, 
- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 
plastice, peturi)in saci, 
- sapaturi manuale, 
- vopsirea bordurilor, 
- varuirea pomilor si a stalpilor de iluminat 
public 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 
actualizata 

DAS 

-curatarea trotuarelor de zapada 
I 	9. Lucrari de intretinere zona interblocuri 

str. Ghe. Petrascu- partea de Nord 
-maturarea aleilor si a trotuarelor, 
- curatarea rigolelor de scurgere a apei 
rezultate din ploi si zapezi, 
- indepartarea resturilor vegetale si a 
gunoaielor depozitate accidental, 
- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 
plastice, peturi)in saci, 
- sapaturi manuale, 
- vopsirea bordurilor, 
-curatarea trotuarelor de zapada 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 
actualizata 

DAS 

- varuirea pomilor si a stalpilor de iluminat 
public 



10.  Lucrari de intretinere rigole str. Ghe. 

Petrascu, zona statie CFR Tecuci Nord, 

Benzinarie Lukoil 

-curatarea rigolelor, taiat si indepartat 

vegetatie 

--curatarea trotuarelor de zapada 

periodic Beneficiarii Legii 

416/2001 

actualizata 

DAS 

11.  Lucrari de intretinere cartierul 

Tecuciul Nou 
-curatareasi taluzarea santurilor de scurgere a 

apei rezultate din ploi si zapezi, 

- indepartarea resturilor vegetale, a 

maracinisurilorsi a gunoaielor, 

- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 

plastice, peturi)in saci, 

- sapaturi manuale, 

- vopsirea bordurilor, 

- varuirea pomilor si a stalpilor de iluminat 

public 

-curatarea trotuarelor de zapada 

periodic Beneficiarii Legii 

416/2001 

actualizata 

DAS 

12.  Lucrari de intretinere cartierul 

Nicolae Balcescu 

-maturat si razuit la rigola strazi modernizate, 

- curatarea santurilor de scurgere a apei 

rezultate din ploi si zapezi , 

- indepartarea resturilor vegetalesi a 

maracinisurilor, 

- adunarea deseurilor menajere stradale 

(hartie, plastice, peturi) in saci. 

-curatarea trotuarelor de zapada 

periodic Beneficiarii Legii 

416/2001 

actualizata 

DAS 

13.  Lucrari de intretinere cartierul 

Cernicari 

-curatarea si taluzarea santurilor de scurgere a 

apei rezultate din ploi si zapezi, 

- indepartarea resturilor vegetale, a 

maracinisurilorsi a gunoaielor, 

- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 

periodic Beneficiarii Legii 

416/2001 

actualizata 

DAS 



plastice, peturi)in saci, 
- sapaturi manuale, 
- vopsirea bordurilor, 
- varuirea pomilor si a stalpilor de iluminat 
public 
--curatarea trotuarelor de zapada 

14 Lucrari de curatenie in institutii publice 
(Serviciul Administrativ si Intretinere 
Cimitir, ALOFM, Bloc CL si CT ) 

-stergerea prafului, maturat 
-Igienizarea grupurilor sanitare 
-spalatul usilor si a geamurilor 
-spalatul pardoselilor 
-curatenia birourilor 
-maturat scarile blocului 
-intretinere curatenie in arealul blocurilor CL si 
CT 
-intretinere curatenie la punctul gospodaresc 
de la blocul CL 

15. Lucrari de intretinere cartierele 
Criviteni si Cuza Voda 

curatareasi taluzarea santurilor de scurgere a 
apei rezultate din ploi si zapezi, 
- indepartarea resturilor vegetale, a 
maracinisurilorsi a gunoaielor, 
- adunarea deseurilor menajere stradale(hartie, 
plastice, peturi)in saci, 
- sapaturi manuale, 
- vopsirea bordurilor, 
- varuirea pomilor si a stalpilor de iluminat 
public 
-curatarea trotuarelor de zapada 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 
actualizata 

DAS 



16. Lucrari de intretinere pe malul Tecucel 
de la benzinaria Lukoil- pana la raul 
Birlad 

-indepartarea resturilor vegetale 
- adunarea deseurilor menajere (hartie, 
plastice, peturi) in saci 

periodic Beneficiarii Legii 
416/2001 
actualizata 

DAS 

DIRECTOR 

  

Intocmit 

VILCU IRIN,A MANOLEMARIALIA 


