
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea planului de acţiuni şi lucrări 

de interes local pentru anul 2021 

 

 Având în vedere: 

- necesitatea stabilirii planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021; 

 - art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- 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; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. - Cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

local Griviţa nr. 14/31.03.2020 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 

pentru anul 2020. 

 Art. 3. - Viceprimarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului Asistenţă socială 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.02.2021, cu 13 voturi 

„pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

      Consilier local                  Secretar general 

                    Ionel Ilie                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

 

Griviţa, 26 februarie 2021 

Nr. 11 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA  

                                                          Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 11/26.02.2021 

 

Plan de acţiuni şi de lucrări  

de interes local pentru anul 2021 

 
Nr. 

crt. 
Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse 

Termen de 

realizare 
Resurse Responsabili 

1 
Stabilizarea şi reprofilarea 

canalelor de scurgere 

- curăţarea malurilor de vegetaţie; 

- decolmatarea de aluviuni şi vegetaţie; 

- colectarea selectivă a gunoaielor. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

2 Ecologizarea râului Jeravăţ 

- curăţarea malurilor; 

- decolmatarea de aluviuni şi vegetaţie; 

- colectarea gunoaielor. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

3 
Decolmatarea podurilor şi 

podeţelor 

- decolmatarea de aluviuni şi vegetaţie; 

- îndepărtarea noroiului; 

- strângerea gunoaielor. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

4 Întreţinere torent Hârtop 

- îndepărarea resturilor vegetale; 

- îndepărtarea aluviunilor şi a noroiului; 

- întreţinerea şi repararea zonelor deteriorate; 

- tăierea şi toaletarea arbuştilor; 

- plantarea de arbuşti pentru fixarea terenului. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

5 Decolmatarea aducţiunilor cu apă 

- îndepărtarea aluviunilor şi gunoielor; 

- îndepărtarea resturilor vegetale; 

- întreţinerea şi repararea zonelor deteriorate. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

6 
Întreţinerea acostamentului pe 

drumurile din cadrul comunei 

- curăţarea vegetaţiei de pe ambele părţi ale 

drumurilor;  

- cosit iarba, transportat resturile vegetale şi 

deşeurile de pe marginea drumurilor; 

- văruit pomii şi stâlpii de curent electric;  

- adunat hârtii, gunoaie şi pet-uri, de pe 

marginea drumurilor; 

- adunat frunzele căzute pe trotuare, parcuri, 

alei şi alte spaţii. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

7 
Deszăpezirea străzilor şi uliţelor 

săteşti 

- lucrări de curăţat zăpada de pe trotuare, 

podeţe, poduri, staţii autobuz; 

- împrăştiat material antiderapant pe trotuare, 

alei şi alte zone; 

pe perioada 

sezonului rece 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 
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- eliberat carosabilul şi drumurile de materiale 

antiderapante (nisip şi zgură); 

8 
Lucrări de întreţinere a râpei din 

satul Odaia Bursucani 

- curăţarea vegetaţiei ierboase şi lemnoase; 

- îndepărtarea aluviunilor,  gunoielor şi pet-

urilor; 

- tăierea şi toaletarea arbuştilor; 

- plantarea de arbuşti pentru fixarea terenului. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

9 Igienizarea păşunii comunale 

- curăţarea vegetaţiei lemnoase; 

- îndepărtarea aluviunilor,  gunoielor şi pet-

urilor; 

- îndepărtarea resturilor vegetale. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

10 
Lucrări de curăţare a zonei Haltei 

CFR din satul Griviţa 

- îndepărtarea aluviunilor,  gunoielor şi pet-

urilor; 

- îndepărtarea resturilor vegetale; 

- întreţinerea şi repararea mobilierului 

deteriorat. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

11 
Lucrări de curăţare şi întreţinere a 

staţiilor de autobuz 

- îndepărtarea aluviunilor,  gunoielor şi pet-

urilor; 

- îndepărtarea resturilor vegetale; 

- întreţinerea şi repararea mobilierului 

deteriorat. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

12 
Lucrări de curăţenie şi igienizare 

în şcoli şi grădiniţe 

- îndepărtarea gunoielor şi a pet-urilor; 

- îndepărtarea resturilor vegetale. permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

13 

Lucrări de curăţenie şi igienizare 

în interiorul şi exteriorul 

primăriei 

- îndepărtarea gunoielor şi a pet-urilor; 

- îndepărtarea resturilor vegetale; 

- vopsirea băncilor şi a gardului; 

- taiat lemne pentru foc; 

- săparea şi întreţinerea spaţiilor verzi. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

14 
Lucrări de curăţenie la Şcoala 

primară Odaia Bursucani 

- îndepărtarea gunoielor şi a pet-urilor; 

- îndepărtarea resturilor vegetale; 

- săparea şi întreţinerea spaţiilor verzi. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

15 
Lucrări de curăţenie la Căminul 

Cultural Griviţa 

- îndepărtarea gunoielor şi a pet-urilor; 

- îndepărtarea resturilor vegetale; 

- săparea şi întreţinerea spaţiilor verzi. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

16 
Lucrări de curăţenie la Căminul 

Cultural Trestiana 

- îndepărtarea gunoielor şi a pet-urilor; 

- îndepărtarea resturilor vegetale; 

- săparea şi întreţinerea spaţiilor verzi. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 
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17 

Lucrări de întreţinere a zonelor şi 

spaţiilor verzi din zona 

monumetelor 

- îndepărtarea resturilor vegetale; 

- săparea şi nivelarea zonelor; 

- strângerea gunoaielor. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

18 
Alte acţiuni şi lucrări de interes 

local neprevăzute 

- orice alte activităţi de interes obsteşc care nu 

necesită un anumit grad de calificare 

profesională. 

permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

viceprimar 

 

 


