
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCRIOAȘTEA 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

 

privind : aprobarea Planului de lucrări pe care trebuie să le efectueze beneficiarii venitului  

    minim garantat, în anul 2021, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și  

    completările ulterioare. 

     

       Consiliul  Local al comunei Scrioastea, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară de 

lucru în data de 22 ianuarie 2021, 

      Având în vedere : 

 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman, înregistrat sub 

nr. 566 / 21.01.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.567 /22.01.2021; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pe domeniul de activitate; 

- prevederile art.129 alin.(7), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

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

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

În temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2), art.139 alin.(1) și 

ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 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 lucrări pe care trebuie să le efectueze beneficiarii venitului 

minim garantat, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, 

asa cum este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Viceprimarul comunei Scrioaștea, domnul Trușcă Nicolae va  duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. (1). Secretarul general al comunei Scrioastea va comunica prezenta hotărâre, 

Instituției Prefectului Județului Teleorman în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, 

primarului comunei Scrioastea, instituțiilor și persoanelor interesate pentru cunoastere și aplicare. 

            (2). Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorității 

administrației publice locale și pe site-ul Primăriei comunei Scrioaștea, județul Teleorman . 

   

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

             Sora Constantin                                 CONTRASEMNEAZĂ,  

                               Secretar general al UAT,  

                           Cernea Elena  

 

 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 6 / 22.01.2021  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi “pentru”, _-_ voturi ”împotrivă”, - 

”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie din care 13 prezenţi . 



 Anexa la H.C.L. nr.6 din 22 ianuarie 2021 

        

 

 P R O G R A M 

 

 

Privind : lucrările propuse a se realiza în anul 2021, de către persoanele apte de 

muncă, beneficiare de ajutor social. 

 

 I.  Lucrări de refacere și întreținere a infrastructurii 

 

  a) Lucrări de drumuri : 

 -  reabilitarea ăi repararea drumurilor comunale, podurilor și podețelor ; 

 -  pietruirea străzilor, întreținerea și repararea trotuarelor ; 

 -  repararea canalelor colectoare și de refugiu ; 

 -  dezăpezirea drumurilor în sezonul de iarnă ; 

 

  b) Lucrări de întreținere a infrastructurii electrice : 

 - curățirea arterelor, crengilor de pe aliniamentul care afectează rețeaua de alimentare 

cu energie electrică a cetățenilor ; 

 

  c) Lucrări de reabilitare și asigurare a unui mediu ambiant sănătos : 

 -  curățirea și decolmatarea cursurilor de apă : râul Vedea, balta Brebina și balta 

Cucueți ; 

 -  amenajarea platformelor de gunoi ; 

 -  curatirea și întreținerea plantațiilor de puieți de pe pășunea împădurită a 

Consiliului local din zona Cucueți ; 

 -  întreținere pășunii proprietate a Consiliului Local Scrioaștea ; 

 -  amenajarea unor puncte de colectare a deșeurilor textile, hârtie, sticlă, etc. 

 

  d) Lucrări de construcții, consolidări, întreținere și reabilitare a imobilelor din 

învățământul local și alte instituții de interes public și a imobilelor anexe de la aceste 

instituții : 

 -  igienizarea clădirilor și mobilierului ; 

 - asigurarea confortului termic în cadrul procesului de învățământ și în alte instituții 

de interes public ; 

 - constrirea, întreținerea și repararea grupurilor sanitare ;  

 - constrirea, întreținerea și repararea gardurilor de la imobilele din învățământul local 

și alte instituții de interes public . 

 

 e) Lucrări de întreținere și reparații a lăcașelor de cult 

 -  repararea și întreținerea lăcașelor de cult ; 

 -  curățirea și întreținerea  cimitirelor, de arbuști, mărăcinișuri și altele ; 

 -  construirea, întreținerea și repararea gardurilor de la cimitire ; 

 

 f) Lucrări de reconstruire, reparare, întreținere și reabilitare a locuințelor 

populației și a dependințelor acestora ca urmare a producerii unor fenomene meteo 

sau de altă natură (incendii, cutremure,etc.) 

 

 

 II. Lucrări edilitare : 



 

 a) Domeniul public : 

 -  întreținerea și repararea fântânilor din domeniul public ; 

 -  întreținerea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii ; 

 -  întreținerea și modernizarea parcurilor ; 

 -  întreținerea și consolidarea monumentelor ; 

 -  întreținerea și modernizarea terenurilor de sport . 

 

 b) Canalizare 

 - amenajarea malurilor pârâului Burdea și a râului Vedea și a malurilor bălților  

Brebina și Cucueți precum și în îmrejurimile acestora ; 

 - luarea măsurilor necesare pentru evitarea băltirilor de apă de pe pășunea comunei. 

 

 c) Ajutorarea familiilor nevoiașe aflate în dificultate : 

 -  ajutor în caz de deces în familii aflate în dificultate ; 

 - ajutor pentru persoanele singure, bolnave/familiile aflate în dificultate, beneficiare 

de ajutor social, sau care nu beneficiază de nici un fel de venituri. 

 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                  Sora Constantin   

                                

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,  

                             Secretar general al UAT,  

                 Cernea Elena  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


