
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA CORNU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2011, a listei 

cuprinzând beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanelor care urmează  să efectueze 
acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001,

 cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului  comunei  Cornu în  calitatea sa de iniţiator, 

raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului 
comunei, precum şi de raportul  comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local; 

 În conformitate cu dispoziţiile art.  6 alin (7) şi (6) din Legea 416/2001- privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28, alin (1) şi (2) 
din  H.G.  50/28.01.2011  privind  aprobarea  normelor  metodologice  de  aplicare  a 
prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art.36 alin.(2) lit”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2, precum şi ale art. 45 alin.(1) şi 
cel  al  art.115  alin.(1)  lit.”b”  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. - Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2011,  ce vor 
fi  executate   de  către  beneficiarii  de  ajutor  social,  conform Legii  nr.416/2001,  potrivit 
anexei nr. 1 care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -  Se  aprobă  lista   cuprinzând  beneficiarii  de  ajutor  social,  precum  şi 
persoanele care urmează să efectueze  acţiuni sau lucrări de interes local, potrivit anexei nr. 
1 care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana cu 
atribuţii  de asistenţă socială din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului  comunei 
Cornu şi domnul Manta Nicolae, viceprimarul comunei Cornu

   Art.4. – Secretarul comunei CORNU va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
      Vasile DRĂGAN
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PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin(7) din Legea nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. 
crt.

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de 
relizare

        Resurse     Responsabili

1. Ecologizat pârâu Baliţă -curăţarea malurilor
-decolmatarea de aluviuni şi vegetaţie

permanent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

2 Salubrizare străzi, parc central, zonă 
centrală

-măturat stradal
-colectare selectivă deşeuri
-întreţinere trotuare
-colectarea aluviunilor

permanent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

3. Ecologizarea zonelor din străzile 
Câmpiniţei, Sondei, Malul Prahovei, 
Topşeni

-întreţinere acostament stânga, dreapta
-tăierea  arbuştilor  şi  vegetaţiei  şi  curăţarea 
aluviunilor

permanent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

4. Ecologizare pârâu Valea rea şi zonă Pod 
Valea Rea

-curăţarea malurilor de vegetaţie
-decolmatarea şi strângerea  aluviunilor
-colectarea gunoaielor

permanent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

5. Ecologizat râul Prahova
(partea care aparţine comunei Cornu) şi 
zona DN1

-întreţinerea malurilor
-colectarea selectivă a deşeurilor din materiale 
reciclabile

permanent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

6. Întreţinerea rigolelor şi a canalelor  de 
colectare a apelor pluviale pe străzile 
Grădiniţei, Cristea Stănescu, Carol I, Valea 
Oprii, zona Cocorăşteanu

-îndepărtarea resturilor vegetale
-îndepărtarea aluviunilor şi a gunoaielor
-întreţinerea şi repararea zonelor deteriorate

permanent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

7 Lucrări de întreţinere a zonelor şi spaţiilor 
verzi din parcurile centrale

-toaletarea arborilor
-văruire pomi
-vopsit băncile
-cosit iarba
-vopsit balustrade

lunile: aprilie, 
mai, iuni, iulie, 
august, 
septembrie

Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

8 Reabilitarea islazului local -curăţirea mărăcinişului şi a resturilor vegetale
-distrugerea muşuroaielor

lunile:  martie, 
aprilie, mai

Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

9 Lucrări  de  întreţinere  şi  ecologizare  a 
zonei teren sport Cornu de Sus

-colectarea selectivă a deşeurilor
-toaletarea  pomilor şi arbuştilor

permenent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

10 Întreţinere în sezonul rece a drumurilor 
comunale de pe raza comunei Cornu

-îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale şi 
împrăştieerea de materiale antiderapante

lunile: ianuarie, 
februarie, 
martie, 
noiembrie şi 
decembrie

Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

11. Întreţinere curăţenie cămin cultural şi sală 
de sport

-măturat
-şters praf
-spălat pardoseală

permanent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

12 Toaletare arbori de pe raza comunei 
Cornu

-tăiere, curăţirea şi îndepărtarea materialului 
lemnos în spaţii special amenajate pentru 
vizibilitate şi funcţionarea în bune condiţii a energiei 
electrice

permanent Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae

13 Lucrări de întreţinere în zona cimitirelor din 
satele Cornu de Sus şi Cornu de Jos

-Îndepărtarea  mărăcinişurilor,  resturilor  vegetale, 
întreţinerea gardurilor

lunile:  martie, 
aprilie

Beneficiarii Legii 
nr. 416/2001

Viceprimar
Manta Nicolae
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