
  

Proiect  

 

R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 

B E C E N I 

 

H O T Ă R ÂR E 

 

privind aprobarea  Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local întocmit în 
conformitate cu prevederile Legii  nr. 416/2001   

pentru anul 2022 

 

 Consiliul Local al comunei Beceni  

 Având în vedere:  
- Referatul de aprobare al  primarului  comunei Beceni, raportul de avizare al 

comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecţie socială, 
raportul compartimentului de asistenţă socială; 

- În conformitate cu  art. 6  alin. (7) din Legea  nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat,  cu modificările şi completările ulterioare  
- art. 28 alin (3)  din  Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat şi  aprobate prin Hotărârea  
Guvernului nr. 50 din 19 ianuarie 2011; 

 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.   Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local întocmit în 
conformitate cu prevederile Legii  nr. 416/2001  pentru anul 2022, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica persoanelor şi autorităţilor 
interesate. 

INIŢIATOR,        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

Primar,                                                       Secretar general al comunei, 

Adrian BURLACU                                                   Elena CÂRCEI 
 

 

Beceni 
Nr. 1/20.01.2022 



Page 1 of 3 
 

Anexa la H.C.L. Beceni nr................... 

PLAN DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

întocmit In conformitate cu prevederile Legii  nr. 416/2001 

ANUL 2022  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
Acţiuni şi măsuri intreprinse 

Termene 
de 
realizare* 

Resurse Responsabili 

1 Reabilitarea islazului 
comunal 

Curatarea de maracinisuri, resturi 
vegetale, etc. si asigurarea transferului 

acestora la locuri special destinate 
permanent 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

Jalbă Constantin 

2 Intretinere baze sportive, 
comuna Beceni 

Taiat iarba, curatat santuri de scurgere, 
reparatii gard, etc. permanent 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

Jalbă Constantin 

3 Intretinere canal sat 
Floreşti, com. Beceni 

Indepartarea resturilor vegetale si 
transportarea acestora la locuri special 

amenajate 
permanent 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

Jalbă Constantin 

4 Sortarea deșeurilor 
reciclabile la stația de 
transfer a deșeurilor 

Separarea deseurilor de diferite 
categorii aflate in amestec (carton, 

plastic, lemn, etc) 
permanent 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

Jalbă Constantin 

5 Lucrări de curăţare 
manuală a albiilor 
pârâurilor de pe raza 
comunei 

Indepartarea vegetatiei specifice, 
crescute in albia paraurilor, indepartarea 

gunoaielor depozitate in aceste zone, 
decolmatare, sapaturi manuale 

permanent 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

Jalbă Constantin 

6 Lucrari de intretinere zona 
cimitirelor, in satele: 
Dimiana, Valea Părului, 
Cărpiniştea 

Indepartarea maracinisurilor, a resturilor 
vegetale, intretinerea gardurilor, etc. permanent 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

Jalbă Constantin 

7 Intretinere sala de 
festivităţi, biblioteca 

Zugraveli interioare si exterioare, 
indepartarea resturilor vegetale, a 

maracinisurilor ,intretinerea gardurilor, 
plantare de arbusti si pomi fructiferi, 

flori, etc. 

permanent 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

Jalbă Constantin 

8 Lucrari de intretinere a 
centrului civic din satul de 
resedinta al comunei 

Indepartarea resturilor vegetale, a 
maracinisurilor, a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor, vopsirea si 
permanent 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

Jalbă Constantin 
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reparatia gardurilor, etc. 
9 Lucrari de intretinere a 

zonei adiacente școlilor de 
pe raza comunei Beceni 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 
resturilor vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea acostamentelor, 
vopsirea si reparatia gardurilor, etc. 

permanent 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

Jalbă Constantin 

10 Intretinerea canalului de 
scurgere de la sat Beceni 

Indepartarea resturilor vegetale, a 
maracinisurilor, a gunoaielor, sapaturi 

manuale 
permanent 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

Jalbă Constantin 

11 Lucrari de curatare a 
resturilor vegetale aflate pe 
marginea drumurilor 
comunale si judetene, pe 
raza comunei Beceni 
 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si zapezi, indepartarea 
resturilor vegetale, a maracinisurilor, a 
gunoaielor, intretinerea acostamentelor 

 

permanent 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

Jalbă Constantin 

12 Lucrari de intretinere in 
incinta curtilor institutiilor 
publice  Beceni 
 

Indepartarea resturilor vegetale, a 
gunoaielor, intretinerea acostamentelor, 

vopsirea si reparatia gardurilor, etc 
permanent 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

Jalbă Constantin 

13 Lucrari de intretinere a 
acostamentului pe 
lungimea drumurilor 
comunale si judetene, 
aflate pe raza comunei 
Beceni 

Indepartarea mâlului si a altor resturi, 
ramase in aceste zone ca urmare a a 
scurgerii apei rezultate din precipitatii 

 

permanent 
Beneficiarii Legii 

416/2001 
 

Jalbă Constantin 

14 Intretinerea santurilor de 
scurgere a apei de pe raza 
comunei Beceni 
 

Indepartarea resturilor vegetale, a 
maracinisurilor, a gunoaielor, sapaturi 
manuale 

permanent 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

Jalbă Constantin 

15 Lucrari de demolare a 
constructiilor dezactivate 
din domeniul privat al 
comunei 

Demolarea propriu-zisa, selectai 
materialelor refolosibile si transferul 
acestora catre locuri special 
amenajate, pregatirea terenurilor in 

interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 

Jalbă Constantin 
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 vederea redarii unei noi destinatii 
 

16 Alte activitati de interes si 
utilitate publica 

Asigurarea depozitelor de combustibi 
solid (lemn), diferite activitati de 
intretinere si reparatii, ocazionate de 
producerea unor fen0omene naturale 
(ploi torentiale, vant puternic, incedii, 
cutremure, inundatii) 

 

interventii 
ocazionale 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 

Jalbă Constantin 

17 Intretinearea in sezonul 
rece a drumurilor comunale 
si judetene de pe raza 
comunei Beceni 
 

Indepartarea zapezii cu mijloace 
mecanice si manuale, imprastierea 
materialelor antiderapante, etc. 

 

lunile 10 – 
12, 1 - 3 

 
 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

Jalbă Constantin 

     Jalbă Constantin 

NOTA: Luna 1= ianuarie – luna 12 = decembrie 
 
 
Președinte de ședință,                                                        Secretar general al comunei,  


