CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

LEGISLATURA A VIII-A

HOTĂRÂREA NR.3
PRIVITOR LA: aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor
desfăşura în anul 2022, cu beneficiarii Legii nr.416/2001

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 31.01.2022, la care participă un număr de 13 consilieri
din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 64/27.10.2021 a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Sîrbu Lucian-Valentin ,pentru perioada
noiembrie 2021-ianuarie 2022;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat
sub
nr.389/17.01.2022 si
Raportul de resort
al Compartimentului Asistență socială prin care
propune aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor desfăşura în
anul 2022, cu beneficiarii Legii nr.416/2001;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin
care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr.699/31.01.2022 întocmit de secretarul general al comunei
Stoeneşti;
Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu p r e v e d e r i l e art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001
privind venitul minim garantat ,cu modificările şi completările ulterioare, cu
art.28, alin.3, din H.G nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările si completările ulterioare,coroborat cu art.129 , alin.14 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările
ulterioare;
În baza art. 129,alin.2,lit.(d) și alin.7,lit.(h) și art.139, alin.1 şi
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art.196.alin.1,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările și completările ulterioare, cu 13 voturi pentru , adoptă
următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă planul de lucrări de interes local ce se vor desfăşura
în anul 2022, cu beneficiarii de ajutor social
acordat în temeiul Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările
ulterioare,conform anexei ce face parte integranta din prezenta dispoziţie.
Art.2 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Asistenta Sociala, iar
secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de
legalitate, primarului comunei Stoeneşti, compartimentului responsabil cu
punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian-Valentin SÎRBU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

Stoeneşti, 31 ianuarie 2022
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LEGISLATURA A VIII-A
ANEXA LA H.C.L. NR.3/31 ianuarie 2022
PRIVITOR LA:aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor
desfăşura în anul 2022, cu beneficiarii Legii nr.416/2001

- Curatirea santurilor aflate de-a lungul drumurilor judetene si
comunale de aluviuni si vegetatie ierboasa in vederea scurgerii in conditii
normale a apei provenite din precipitatii ;
- Curatirea de maracinisuri si arbusti a zonei de siguranta a drumurilor
judetene si locale;
- Imprastierea balastrului, a macadamului si a altor materiale pe
platformele drumurilor judetene si locale ;
- Decolmatarea capetelor de pod si a tuburilor, de materiale adunate
care impiedica scurgerea corespunzatoare a apei din santuri ;
- Incarcarea manuala a remorcilor cu materialele ce urmeaza a fi
imprastiate pe platforma drumurilor mai ales pietre ;
- Strangerea pietrelor din vaile mai mari existente in comuna
respectiv Dobriceni (Govora), Sarata, Cacova pentru a fi folosite pentru
drumuri ;
- Imprastierea materialului antiderapant pe drumuri in timpul ierii ;
- Curatirea de zapada si gheata a trotuarelor din curtile institutiilor
publice:scoli, gradinite, dispensare, primarie;
- Indepartarea zapezii si a ghetii de pe drumurile aflate in
institutiilor publice ;

fata

- Igienizarea vailor Govora(Dobriceni), Sarata si Cacova prin colectarea
deseurilor aruncate pe maluri si in albiile lor ;
- Decolmatarea vailor principale pentru evitarea inundatiilor din timpul
precipitatiilor bogate ;
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- Actiuni trimestriale de curatenie generala a fiecarui sat prin
colectarea selectiva a deseurilor aflate pe marginea drumurilor sau in alte
locuri nepermise ;
- Cositul vegetatiei din curtile institutiilor publice : camine culturale,
gradinite, scoli ;
- Amenajarea parcurilor cu arbusti si vegetatie
Stoeneşti și Dobriceni ;

florala din satele

- Lucrari pentru intretinerea spatiului verde in parcurile amenajate in
satele Stoeneşti si Dobriceni ;
- Plantarea de arbori pe terenurile virane existente in amonte;
- Taiatul si spartul lemnelor la institutiile publice: primarie, punct
sanitar Dobriceni ;
- Depozitatul lemnelor la institutiile publice ;
- Curatatul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public ;
- Sapatul si varuitul pomilor fructiferi aflati pe domeniul public;
- Recoltarea fructelor de pe domeniul public ;
- Curatarea drumurilor asfaltate acolo unde se afla diverse materiale
aduse prin viituri;
- Curatenie generala a Caminelor Culturale situate pe raza comunei
Stoenesti.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian-Valentin SÎRBU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

Stoeneşti, 31 ianuarie 2022
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