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CONSILIUL LOCAL PESCEANA

H O T Ă R A R E A  Nr.7

Privitor la -aprobarea ‘Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
anul 2015’

Consiliul Local Pesceana,judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă ordinară la data de 
30.01.2015, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în 
funcţie.

Văzând că prin Hotărârea nr. 1 / 30.01.2015 domnul consilier Popa Eugen Alin a 
fost ales preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni (ianuarie,februarie şi martie 2015).

Luând în dezbatere:
-expunerea de motive întocmită de primarul comunei Pesceana, înregistrată sub 

nr. 252 din 28.01. 2015 ; referatul înregistrat la nr. 254 din 28 .01.2015, întocmit de 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei Pesceana.

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Pesceana, înregistrat la 
nr.299 din 29.01.2015.

Ţinând seama de raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre,înregistrat 
la nr. 300 din 29 .01.2015, întocmit de secretarul comunei Pesceana.

în conformitate cu prevederile art.6,alin.(7) din Legea nr.276/2010,privind venitul 
minim garantat,pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat,modificată prin OUG nr. 124/2011.

în temeiul art.46.alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată,cu un număr de 11 voturi ‘pentru’,adoptă următoarea :

H O T Ă R Â R E :

Art.l.Se aprobă planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2015, 
conform anexei la hotărâre.

Art.2. Primarul comunei Pesceana va lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire 
a prezentei hotărâri,informând Consiliul local Pesceana asupra modului de îndeplinire.

Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica de către secretar ,Instituţiei Prefectului- 
Judetul Vâlcea,Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţia Socială Vâlcea,compartimen- 
tului asistenţă socială din cadrul primăriei Pesceana,la gazeta de perete pentru afişaj.
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/  Consiliul local Pesceana Anexă la
' Judeţul Vâlcea Hotărârea nr.7/2015

PLAN DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
2015

Având în vedere prevederile art.6.,alin.(7) din legea nr.276/2010,pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2015 se 
propune următorul Plan de acţiuni sau de interes local:

1. Lucrări de dezăpezire capete de pod şi podeţe ;
2. Pentru situaţii deosebite vor fi mobilizaţi beneficiarii Legii nr.416/2001,privind 

venitul minim garantat,modificată prin legea nr.276/2010 în vederea asigurării condiţiilor 
de locuit ale persoanelor vârsnice şi a persoanelor cu handicap,care nu au nici un fel de 
sprijin(curăţenie,tăiat lemne,aprovizionare cu alimente, etc ) ;

3. Igienizarea pârâului Pesceana şi a afluenţilor acestuia (strângerea,depozitarea, 
sortarea gunoaielor);

4. Executare şanţuri(decolmatări şi amenajări) -DJ 677 A,drumurile comimale şi 
săteşti pe o lungime de 15 kilometrii (DJ 677 A-6 km, DC 92 Ursoaia-2 km, DC 96 
Lupoaia-5 km, DC 96 A-7 km) ;

5. Lucrări permanente de curăţenie în târgul comunal, amenajare bază sportivă;
6. Activităţi gospodăreşti-permanente- (curăţenie, reparaţii, amenajări igienizare,etc.) 

la : -Primăria Pesceana; -Şcoala cu cl.I-Vni Pesceana; -Baza sportivă;
7. Văruire : pomi, podeţe, stâlpi-pe aliniamentul DJ 677 A şi a drumurilor comunale 

şi săteşti, târgul comunal şi baza sportivă, cu ocazia sărbătorilor religioase şi tradiţionale 
(Sf.Paşti,21 mai 2015,15 august 2015);

8. Tăiere, depozitare-lemne foc : -Şcoala cu clasele I-VIII Pesceana;
-Primăria Pesceana;

9. Folosirea bărbaţilor,apţi de muncă,de la Legea nr.416/2001-privind venitul minim 
garantat,modificată prin Legea nr.276/2010,în caz de calamităţi,în cadrul programului şi a 
planului de măsuri I.S.U. la nivelul comunei;

10. Confecţionare dale şi pavele pentru dalarea şanţurilor precum şi tuburi pentru 
podeţe;

11. Tăierea vegetaţiei pe marginea drumurilor comunale, uliţelor şi drumurilor de 
tarla în vederea asigurării accesului maşinilor de intervenţie ;

12. Tăierea vegetaţiei ce pune în pericol locuinţele cetăţenilor şi cablurile de energie 
electrică;

13. Curăţirea,văruirea pomilor,repararea gardurilor,executarea sau curăţirea şanţurilor la 
şcolile din satele Ursoaia, Lupoaia şi Negraia.
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