
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

  
HOTĂRÂREA NR.8 din 20.02.2020 

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, a listei  cuprinzând 
beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care urmează  să efectueze acţiuni şi lucrări 

de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b), precum și cele ale art.155 alin.(1) lit.d) 
coroborat cu alin.(5) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019;  
b) art. 6 alin. (6) şi (7) din Legea 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
c) art. 28, alin (1) (2) şi (3) 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, 

  luând act de : 
a) proiectul de hotărâre nr.8 din 21 ianuarie 2020 inițiat de primarul comunei Cornu, 
b)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
427/21.01.2020, 
c) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 428/21.01.2020, 
d) raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, comisia pentru muncă şi protecţie socială 
învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret, sport; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

 
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 ce vor fi executate de către 
beneficiarii de ajutor social în anul 2020,  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. 2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

    Art. 3.  - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează personalul cu atribuţii de 
asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu. 

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 
Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul Oficial 
al comunei Cornu pe site-ul Primariei comunei www.primariacornu.ro .  
 

președintele de ședință, 
Angelica-Elena IONESCU 
……………………………… 

 

contrasemnează pentru legalitate: 
secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 
……………………………… 

http://www.primariacornu.ro/


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.8/20.02.2020   
                                                                                                                     

                                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 
realizare 

        Resurse     
Responsabili 

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

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

2 Salubrizare străzi, parc central, zonă 
centrală 

-măturat stradal 
-colectare  deşeuri 
-întreţinere trotuare 
 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu 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 
Savu Nicolae 

4. Ecologizare pârâu Valea Rea şi zonă Pod 
Valea Rea 

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

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

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

-întreţinerea malurilor 
-colectarea deşeurilor  

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

6. Întreţinerea rigolelor şi a canalelor  de 
colectare a apelor pluviale pe străzile 
Grădiniţei,  Aniniș ,Cristea Stănescu, Carol 
I, Valea Oprii,  str. Mihai Viteazu –gară 
Breaza, Primăverii (pod Câmpiniţa),   

-îndepărtarea resturilor vegetale 
-îndepărtarea aluviunilor şi colectarea 
deșeurilor 
-întreţinerea şi repararea zonelor deteriorate 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

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

-toaletarea arborilor 
-văruire pomi 
-vopsit băncile 
- colectare iarbă cosită 

lunile: 
martie - 
octombrie 

Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

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

lunile: 
martie- iunie 

Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

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

-colectarea  deşeurilor 
-toaletarea  pomilor şi arbuştilor 
-reparat și vopsit împrejmuire teren 

permenent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

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

-îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale şi 
împrăştierea de materiale antiderapante 

lunile: 
noiembrie -
martie 

Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

11. Întreţinere curăţenie cămin cultural, sală de 
sport, muzeul comunal și baza sportivă 

-măturat,şters praf 
-spălat pardoseală 
-cosit gazon și colectarea deșeurilor  

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

12 Toaletare arbori de pe raza comunei Cornu -tăiere, curăţire şi îndepărtare material lemnos 
în spaţii special amenajate pentru vizibilitate şi 
funcţionare în bune condiţii a energiei electrice 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

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

-Îndepărtarea mărăcinişurilor, resturilor 
vegetale, întreţinerea gardurilor 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

14 Lucrăride întreținere a zonelor cu garduri și 
balustrade din comuna Cornu 

-vopsit, reparat sau înlocuit garduri și 
balustrade 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

15 Lucrări de întreținere a zonelor Lunca 
Cornului str. Mihai Viteazul-gară Breaza,  
str. Primăverii-pod Câmpinița, Valea Oprii 

-cosit iarbă 
-colectat și depozitat iarba cosită 

lunile: 
aprilie-
octombrie 

Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 



                               Anexa nr. la Hotărârea  Consiliului Local al comunei Cornu nr.8/20.02.2020   
 
 

LISTA 

CUPRINZÂND BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, PRECUM ŞI PERSOANELE CARE 
URMEAZĂ SĂ EFECTUEZE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

 
 
 
Nr. crt Nume  prenume 

ttitular ajutor social 
Număr total 
persoane în 

familia 
beneficiară 

de VMG 

Persoane apte de muncă 
din familia beneficiară 
de VMG care urmează 
să efectueze acţiuni sau 
lucrări de interes local 

Domiciliul 
familiei si 

persoanei singure 
beneficiare de 
ajutor social 

Total 
ore 

efectuate 
/lună 

1  1  Comuna Cornu, sat 
Cornu de Jos, str.  

Nouă, nr.  

11 

2  1  Comuna Cornu, sat 
Cornu de Jos, str. 

Baliţei, nr.  

11 

3  1  Comuna Cornu, sat 
Cornu de Jos, str. 

Aleea Salciilor, nr.  

11 

4  1  Comuna Cornu, sat 
Cornu de Jos, str. 

Carol I, nr.  

11 

5  4  Comuna Cornu, sat 
Cornu de Sus, nr.  

33 

 
 
 
 

președintele de ședință, 
Angelica-Elena IONESCU 
……………………………… 

 

contrasemnează pentru legalitate: 
secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 
……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 


