
 

ROMÂNIA 
JUDE軍UL IALOMI 軍A 

CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 

HOT;RÂRE 

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020, cu 
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRIDU, JUDEŢUL IALOMIŢA 

Avândînvedere: 
- proiectulădeăhotărâreănr.ă5/16.01.2020; 
- referatul de aprobare nr. 186/16.01.2020; 
- raportul de specialitate al Compartimentului Asistențăă socialăădin cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului  comunei Dridu, înregistrat cu nr. 187/16.01.2020; 
- avizul nr. 251/21.01.2020 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Dridu. 

Înconformitate cu: 
- prevederileă art.6,ă alin.ă (2)ă șiă alin.ă (7)ă dină Legeaă nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu 

modificărileășiăcompletărileăulterioare; 
- prevederileăart.ă28,ăalin.(1),ă(2)ășiă(3)ădinăH.G.ănr.ă50/2011ăpentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privindă venitulă minimă garantat,ă cuă modificărileă șiă completărileă
ulterioare. 

Întemeiulart. 129, alin.(2), lit.d) și alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit.a) 
din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 
HOT;R;訓TE 

 
Art.1.  Seăaprobă Planuluiădeăacțiuniășiălucrăriădeăinteresălocalăceăseăvorădesfășuraăînăanulă2020,ăcuă

beneficiarii ajutorului social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificărileășiăcompletărileăulterioare,ăconformăanexeiăceăfaceăparteăintegrantăădinăprezentaăhotărâre. 

Art.2 .ăLucrările cuprinse în Planuluiădeăacțiuni și lucrăriădeăinteresălocalăceăseăvor desfășura în 
anul 2020, cu beneficiarii ajutorului social acordat întemeiul Legii nr. 416/2001, pot fi efectuate și de 
persoaneleă careă intraă subă incidența Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor și a altor măsuriă
educative neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

Art.3.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri seă încredințeazăă Viceprimarul comunei 
Dridu și Compartimentul Asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Dridu. 

Art.4. Prezentaă hotărâreă seă comunicăă Instituțieiă Prefectului - Județulă Ialomița,ă înă vedereaă
exercităriiăcontroluluiădeălegalitate,ăPrimarului,ăViceprimarului,ăCompartimentuluiăAsistențăăsocialăășiăseă
aduceălaăcunoștințaăpublicăăprinăgrijaăsecretaruluiăgeneralăalăcomuneiăDridu. 

 
 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ;,                                           
                  CONTRASEMEAZ; PENTRU LEGALITATE 
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                                                                                                                           SECRETAR GENERAL AL UAT DRIDU, 
                                                                                                                                          DUMITRU NICOLETA 
 
Nr. 4 
AdoptatăălaăDridu, 
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                                                                                                Anexă la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 

 

 

Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020, 
cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare 
 

 

– lucrăriă deă întreținere și curățenie pe domeniul public al comunei, în  parcurile comunei, 
cositul ierbii, plantare de flori,ăvăruirea pomilor; 

- lucrăriădeăîntretinereășiăcurățenie pe islaz; 

- lucrăriădeăcurățenieășiăîntreținere stadion; 

- lucrăriădeăcurățenieăaășanțurilor din localitate; 

– lucrăriădeăîntreținere șiăcurățenieăînăbisericileăși cimitirele din localitate;  

- reparațiaășiăvopsireaăgardurilorăaparținândăclădirilor din domeniul public; 

– îndepartăreaămărăcinișurilor,ăaăresturilorăvegetale,ăaătufișurilor,ătăierea crengilor uscate; 

- tunsăiarbaăînăparcuriășiăcentrulălocalității;  

- diferiteăactivitățiădeăîntreținereășiăreparații ocazionate de producerea unor fenomene naturale 
(ploiătorențiale,ăvânt puternic,ăincendii,ăcutremure,ăinundații);  

- tăiereaămaterialuluiălemnosășiădepozitareaăacestuiaăînălocațiile special amenajate; 

- îndepartareaă zăpeziiă cuă mijloaceă mecaniceă și manuale,ă împraștierea materialelor 
antiderapante; 

- alte activități de interesășiădeăutilitateăpublică. 

 

 

 PRE訓EDINTEăDEă訓EDIN軍;,                     

                    VASILE LUCIAN                                             SECRETAR GENERAL AL UAT DRIDU, 

                                                                                                        DUMITRU NICOLETA 


