
COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 6/2022 
Privitoare la : aprobarea pianului de acţiuni ce se vor realiza de către persoanele cu 

obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii. 

Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
publică ordinară din data de 28.01.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 in funcţie ; 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier llie ANDRONACHE; 
Luând în dezbatere : 

• Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei; 
• Raportul de specialitate nr.225/20.01.2022;. 
• Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului Local Lădeşti; 

Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre sub aspectul 
legalităţii întocmit de secretarul general al comunei; 

în conformitate cu prevederile: 
• art.6 alin.2 si 7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
• art.17-19 din O.G .nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancţiunii 

prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
• art.89 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi 

a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal,cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul dispoziţiilor art. 132, 139 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cu un număr de 11 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă Planul de acţiuni ce se vor realiza în anul 2022 de către 
persoanele cu obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii, conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta. 

Art.2. în cursul anului 2022, în cazul unor modificări majore ale volumului de 
muncă ce urmează a fi prestată în folosul comunităţii, planul de acţiuni va putea fi actualizat 
şi supus aprobării Consiliului local. 

Art.3. Primarul va lua masuri pentru asigurarea aducerii la indeplinire a 
prezentei hotărâri, va organiza şi va ţine evidenţa persoanelor cu obligaţia prestării de 
muncă în folosul comunităţii conform L.416/2001 şi a celor stabiliţi prin hotărâri judecătoreşti 
civile sau penale. 

Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta 
hotărâre prin intermediul compartimentului Registratură-relaţii cu publicul, şi o va comunica 
Primarului corrjyaeţsUnstitutiel Prefectului Judeţul Vâlcea. 

Lădeşti, 2 8 j ^ u a r i e 2022 

PRESE 
Cons. 

CONTRASEM 
SECRET 

U LEGALITATE, 
COMUNĂ 

R/D/E.I./4 EX 



ANEXĂ LA H.C.L. NR. 6/28.01.2022 

PLAN DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL - 2022 

întocmit in conformitate cu prevederile art 6,alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
cu modificările şi completările ulterioare precum si art.28,alin 2,lit .a şi alin .3 din HG NR.50/2011 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 416/2001 actualizată 
cit si executarea obligaţiei de a presta munca nerenumerată in folosul comunităţtii 

Nr 
cr 
t 

Obiectiv Acţiuni şi lucrări întreprinse Termene de 
realizare 

Resurse Responsabil 

1 întreţinere teren sport Tăiat iarba şl igienizare Permanent Beneficiarii 
L. .416/2001 
şi persoanele 

stabilire prin hotărâri 
judecătoreşti 

primar/ 
viceprimar 

2 Lucrări de întreţinere in 
zona cimitirelor 
in satele Dealu 
Corni, Lădeşti,Ciumagi, 
Găgeni,Cermegeşti, 
Olteanca 

îndepărtarea mărăcinişurilor, a 
resturilor vegetale , 

Permanent Beneficiarii 
L. .416/2001 
şi persoanele 

stabilire prin hotărâri 
judecătoreşti 

primar/ 
viceprimar 

3 întreţinere zonă centrală-
cămin cultural .dispensar 
medical,sediu primărie, 
şcoală 

îndepărtare resturi vegetale,plantare 
de arbuşti,flori,repararea,zugravirea, 
vopsirea lor 

Permanent Beneficiarii 
L. .416/2001 
şi persoanele 

stabilire prin hotărâri 
judecătoreşti 

primar/ 
viceprimar 

4 Lucrări de întreţinere a 
acostamentului pe 
lungimea drumurilor 
comunale şi săteşti aflate 
pe raza comunei, 
exceptând zonele locuite 
potrivit Leqii nr.273/2020, 
pct. 7 art.9. Iit.d.,e,f,l, si k 

Curăţarea şanţurilor de scurgerea 
apei rezultată din ploi si zăpezi 
.îndepărtarea resturilor vegetale, a 
gunoaielor,cuătirea staţiilor de 
autobuz si menţinerea curăţeniei în 
incinta şi în zona limitrofa a ac estora 

Permanent Beneficiarii 
L. .416/2001 
şi persoanele 

stabilire prin hotărâri 
judecătoreşti 

primar/ 
viceprimar 



5 Lucrări de întreţinere în 
incinta instituţiilor publice 
din comună. 

îndepărtarea resturilor vegetale,a 
mărăcinişurilor.a gunoaielor, 
.vopsirea şi reparaţia gardurilor 

Permanent Beneficiarii 
L. .416/2001 
şi persoanele 

stabilire prin hotărâri 
judecătoreşti 

primar/ 
viceprimar 

6 Lucrări de demolare a 
construcţiilor dezactivate 
din domeniul privat al 
comunei 

Demolarea propriu-zisă ,selecţia 
materialelor refolosibile şi transferul 
acestora către locuri special 
amenajate,pregătirea terenurilor în 
vederea redării unei noi destinaţii 

Intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii 
L. .416/2001 
şi persoanele 

stabilire prin hotărâri 
judecătoreşti 

primar/ 
viceprimar 

7 Alte activităţi de interes şi 
utilitate publică 

Spart lemne foc,diferite activităţi de 
întreţinere şl reparaţii,ocazionate de 
producerea unor fenomene 
naturale(ploi torenţiale,incendii), 
Văruitul pomilor pe drumurile 
naţionale şi judeţene, lucrări la 
reţeaua de apa si canalizare a 
comunei 

Intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii 
L. .416/2001 
şi persoanele 

stabilire prin hotărâri 
judecătoreşti 

primar/ 
viceprimar 

00 întreţinerea in sezonul rece 
a drumurilor si uliţelor unde 
nu au acces utilajele de 
deszăpezire. 

îndepărtarea zăpezii cu mijloace 
manuale,impraştierea materialelor 
antiderapante 

Lunile noiembrie-
martie 

Beneficiarii 
L. .416/2001 
şi persoanele 

stabilire prin hotărâri 
judecătoreşti 

primar/ 
viceprimar 

9 întreţinerea tîrgurilor Strîngerea gunoaielor.igienizare, 
colectarea deşeurilor.curaţrea de 
zăpada,plantare de arbuşti,toaletarea 
arborilor uscaţi 

Permanent Beneficiarii 
L. .416/2001 
şi persoanele 

stabilire prin hotărâri 
judecătoreşti 

primar/ 
viceprimar 

Lădeşti, 28 ianuarie 2022. 
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