
JUDEȚUL GIURGIU 
COMUNA ROATA DE JOS 

CIF 5123608 
Sat Roata de Jos, Strada Republicii NR. 65, TEL/FAX 0246266115, e-mail: 

cl_roatadejos@yahoo.com, site: www.primariaroatadejos.ro 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARAREA NR. 6 /24.03.2021 

Privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 

416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand în 

vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 39/1789/22.02.2021 si 

Raportul de specialitate nr. 40/1790/22.01.2021;  

-Prevederile art. 6, alin. (7) din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Prevederile HG 50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, 

republicata, cu modifucarile si completarile ulterioare;  

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Commsiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu, numerele: 82/1832/23.03.2021, 83/1833/23.03.2021 si 84/1834/23.04.2021;  

-Prevederile art. 129, alin. (2), , lit. “d” si 139, alin. (3), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ,  

 În temeiul art. 196, alin. (1), lit. “a”, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, aproba  

Proiectul de Hotarare privind aprobarea Planului lunar de actiuni /lucrari de interes local pentru 

beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si adopta urmatoarea  

HOTĂRÂRE  

 

 Art. 1. Se aproba Planul lunar de acțiuni /lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 

416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei la 

prezenta hotarare, anexa ce face din prezenta. 

 Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza responsabilul cu persoanele 

beneficiare ale Legii 416/2001 si viceprimarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.  

 Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate, în termenul legal 

prin grija secretarului general al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu. 

Presedinte de sedinta 

VOICU ION 

      Contrasemneaza pentru legalitate Secretar general u.a.t.  

            Alexandrescu Camelia Constanța    
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http://www.primariaroatadejos.ro/


Anexa la Hotararea nr. 6/24.03.2021, privind aprobarea Planului lunar de actiuni lucrari de interes 

local pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

 

Aprobat                                                                              Contrasemneaza Secretar general u.a.t.  

Presedinte de sedinta                                                               Alexandrescu Camelia Constanta 

VOICU ION 

 

PLANUL LUNAR DE ACTIUNI/LUCRARI IN INTERES LOCAL 

PENTRU BENEFICIARII LEGII 416/2001 

 

Nr. 

crt. 

Actiunea / lucrarea de interes local Perioada /luna Responsabil Observatii 

 

 

1.  ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL 

IANUARIE Viceprimar  

1.1 Curatirea domeniului public de 

zapada 

ianuarie Viceprimar  

1.2 Curatenie in incinta caminului 

cultural din satul Roata de Jos 

ianuarie Viceprimar  

1.3 Imprastierea materialului 

antiderapant in locurile greu 

accesibile 

 

ianuarie Viceprimar  

1.4. Efectuarea curateniei pe 

amplasamentul targului comunal 

ianuarie Viceprimar  

1.5. Curatirea de zapada parcurilor din 

satele componente ale comunei  

ianuarie Viceprimar  

1.6 Curatirea domeniului public aferent 

institutiilor de invatamant 

ianuarie Viceprimar  

1.7 Deszapezirea santurilor pentru 

facilitarea scurgerii apelor pluviale .  

Curatarea malurilor raului 

ianuarie Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 



Dambovnic. neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 

2. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL 

FEBRUARIE Viceprimar  

 

2.1 Curatirea domeniului public de 

zapada  

februarie Viceprimar  

2.2 Curatenie in incinta caminului 

cultural din satul Roata de Jos 

februarie Viceprimar  

2.3 Imprastierea materialului 

antiderapant in locurile greu 

accesibile 

 

Februarie Viceprimar  

2.4. Efectuarea lucrarilor de curatire a 

amplasamentului targului comunal 

 

Februarie Viceprimar  

2.5 Curatirea de zapada parcurilor din 

satele componente ale comunei  

Februarie Viceprimar  

2.6 Efectuarea lucrarilor de curatire pe 

domeniul public si curatenia 

stradala 

Februarie Viceprimar  

2.7 Efectuarea lucrarilor de curatire a 

amplasamentului targului comunal 

februarie Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 

3. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL 

MARTIE   

3.1 Efectuarea curateniei pe domeniul 

public si curatenia stradala 

martie Viceprimar  



3.2  Taluzare santuri. 

Curatarea malurilor raului 

Dambovnic. 

martie Viceprimar  

3.3 Efectuarea lucrarilor de curatire a 

amplasamentului targului comunal 

martie Viceprimar  

3.4 Efectuarea curateniei in parcurile 

din satele componente ale comunei 

de la sediile primariei din satele 

Roata de Jos si Cartojani, Colonie si 

centrul comunei si Baza 

Multifunctionala tip II Cartojani si 

Terenul de sport de Scoala cu cu 

clasele I-VIII Roata de Jos si Teren 

de sport de pe strada Petrolistului. 

Lucrari pregatitoare pentru spatiile 

verzi. 

martie Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 

4. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL 

APRILIE   

 

 

4.1 Efectuarea curateniei pe domeniul 

public si curatenia stradala 

aprilie Viceprimar  

4.2 Efectuarea lucrarilor de curatire a 

amplasamentului targului comunal 

aprilie Viceprimar  

4.3 Curatenie in imobilele ce apartin 

primariei cu destinatia de locuinte 

(partile comune) 

aprilie Viceprimar  

4.4 Curatare, taluzare santuri. 

Curatarea malurilor raului 

Dambovnic. 

aprilie Viceprimar  

4.5 Efectuarea curateniei in parcurile 

din satele componente ale comunei 

de la sediile primariei din satele 

Roata de Jos si Cartojani, Colonie si 

centrul comunei si Baza 

Multifunctionala tip II Cartojani si 

Terenul de sport de Scoala cu cu 

clasele I-VIII Roata de Jos si Teren 

aprilie Viceprimar  

 

 

 



de sport de pe strada Petrolistului. 

Lucrari pregatitoare pentru spatiile 

verzi. 

4.6 Curatirea domeniului public aferent 

institutiilor de invatamant 

 

aprilie Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 

5. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL  

MAI Viceprimar  

 

5.1 Efectuarea curateniei pe domeniul 

public si curatenia stradala 

 Viceprimar  

5.2 Efectuarea curateniei pe 

amplasamentul targului comunal 

 Viceprimar  

5.3 Efectuarea curateniei in parcurile si 

spatiile verzi din satele componente 

ale comunei . 

Ingrijire spatii verzi. 

 Viceprimar  

5.4 Curatare, taluzare santuri  Viceprimar  

5.5 Curatenie igienizare in imobilele ce 

apartin primariei, respectiv  cu 

destinatia de locuinte (partile 

comune); 

 Viceprimar  

5.6 Realizare lucrari de curatenie la 

monumentul eroilor din comuna si 

la caminul cultural 

 Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 



 

6. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL 

IUNIE Viceprimar  

 

6.1 Efectuarea curateniei pe domeniul 

public si curatenia stradala 

 Viceprimar  

6.2 Efectuarea curateniei pe 

amplasamentul targului comunal 

 Viceprimar  

6.3 Efectuarea curateniei in parcurile si 

spatiile verzi din satele componente 

ale comunei . 

Ingrijire spatii verzi. 

 Viceprimar  

6.4 Curatare, taluzare santuri. 

Curatarea malurilor raului 

Dambovnic. 

 Viceprimar  

6.5 Curatenie igienizare in imobilele ce 

apartin primariei, respectiv  cu 

destinatia de locuinte (partile 

comune); 

 Viceprimar  

6.6 Realizare lucrari de curatenie la 

monumentul eroilor din comuna si 

la caminul cultural 

 

 Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 

7. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL 

IULIE Viceprimar  

7.1 Efectuarea curateniei pe domeniul 

public si curatenia stradala 

 Viceprimar  

7.2 Efectuarea lucrarilor de curatire a 

amplasamentului targului comunal 

 Viceprimar  



7.3 Curatenie in imobilele ce apartin 

primariei cu destinatia de locuinte 

(partile comune) 

 Viceprimar  

7.4 Curatare, taluzare santuri  Viceprimar  

7.5 Efectuarea curateniei in parcurile 

din satele componente ale comunei 

si a spatiilor verzi de la sediile 

primariei din satele Roata de Jos si 

Cartojani, Colonie si centrul 

comunei si Baza Multifunctionala 

tip II Cartojani si Terenul de sport 

de Scoala cu cu clasele I-VIII Roata 

de Jos si Teren de sport de pe strada 

Petrolistului.. 

Intretinere spatii verzi. 

 Viceprimar  

7.6 Curatirea domeniului public aferent 

institutiilor de invatamant 

 

 Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 

8. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL  

AUGUST Viceprimar  

8.1 Efectuarea curateniei pe domeniul 

public si curatenia stradala 

 Viceprimar  

8.2 Efectuarea curateniei pe 

amplasamentul targului comunal 

 Viceprimar  

8.3 Efectuarea curateniei in parcurile si 

spatiile verzi din satele componente 

ale comunei . 

Ingrijire spatii verzi. 

 Viceprimar  

8.4 Curatare, taluzare santuri. 

Curatarea malurilor raului 

Dambovnic. 

 Viceprimar  



8.5 Curatenie igienizare in imobilele ce 

apartin primariei, respectiv  cu 

destinatia de locuinte (partile 

comune); 

 Viceprimar  

8.6 Realizare lucrari de curatenie la 

monumentul eroilor din comuna si 

la caminul cultural 

 Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 

9. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL 

SEPTEMBRIE Viceprimar  

9.1 Efectuarea curateniei pe domeniul 

public si curatenia stradala. 

 

 Viceprimar  

9.2 Efectuarea curateniei pe 

amplasamentul targului comunal. 

 

 Viceprimar  

9.3 Efectuarea curateniei in parcurile si 

spatiile verzi din satele componente 

ale comunei si Baza 

Multifunctionala tip II Cartojani si 

Terenul de sport de Scoala cu cu 

clasele I-VIII Roata de Jos si Teren 

de sport de pe strada + Petrolistului.  

Ingrijire spatii verzi.  

 

 Viceprimar  

9.4 Curatare, taluzare santuri. 

Curatarea malurilor raului 

Dambovnic. 

 Viceprimar  

9.5 Curatenie igienizare in imobilele ce 

apartin primariei, respectiv  cu 

destinatia de locuinte (partile 

comune); 

 Viceprimar  



9.6 Realizare lucrari de curatenie la 

monumentul eroilor din comuna si 

la caminul cultural 

 

 Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 

10. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL 

OCTOMBRIE Viceprimar  

10.1 Efectuarea curateniei pe domeniul 

public si curatenia stradala 

 Viceprimar  

10.2 Efectuarea lucrarilor de curatire a 

amplasamentului targului comunal 

 Viceprimar  

10.3 Curatenie in imobilele ce apartin 

primariei cu destinatia de locuinte 

(partile comune) 

 Viceprimar  

10.4 Curatare, taluzare santuri. 

Curatarea malurilor raului 

Dambovnic. 

 Viceprimar  

10.5 Efectuarea curateniei in parcurile 

din satele componente ale comunei 

si a spatiilor verzi de la sediile 

primariei din satele Roata de Jos si 

Cartojani, Colonie si centrul 

comunei si Baza Multifunctionala 

tip II Cartojani si Terenul de sport 

de Scoala cu cu clasele I-VIII Roata 

de Jos si Teren de sport de pe strada 

Petrolistului.. 

Intretinere spatii verzi. 

 Viceprimar  

10.6 Curatirea domeniului public aferent 

institutiilor de invatamant 

 

 Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 



functie de 

necesitatile 

comunei. 

11. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL  

NOIEMBRIE Viceprimar  

11.1 Efectuarea curateniei pe domeniul 

public si curatenia stradala 

 Viceprimar  

11.2 Efectuarea curateniei pe 

amplasamentul targului comunal 

 Viceprimar  

11.3 Efectuarea curateniei in parcurile 

din satele componente ale comunei . 

 

 Viceprimar  

11.4 Curatare, taluzare santuri. 

Curatarea malurilor raului 

Dambovnic. 

 Viceprimar 

 

 

11.5 Curatenie igienizare in imobilele ce 

apartin primariei, respectiv  cu 

destinatia de locuinte (partile 

comune); 

 Viceprimar  

11.6 Realizare lucrari de curatenie la 

monumentul eroilor din comuna si 

la caminul cultural 

 Viceprimar  

11.7 Se vor efectua lucrari de curatare a 

zapezii de pe domeniul public. 

 

 Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 

12. ACTIUNI /LUCRARI DE 

INTERES LOCAL 

DECEMBRIE Viceprimar  

12.1 Efectuarea curateniei pe domeniul 

public si curatenia stradala 

 Viceprimar  

12.2 Efectuarea curateniei pe  Viceprimar  



amplasamentul targului comunal 

12.3 Efectuarea curateniei in parcurile 

din satele componente ale comunei . 

 

 Viceprimar  

12.4 Curatare, taluzare santuri  Viceprimar  

12.5 Curatenie igienizare in imobilele ce 

apartin primariei, respectiv  cu 

destinatia de locuinte (partile 

comune); 

 Viceprimar  

12.6 Realizare lucrari de curatenie la 

monumentul eroilor din comuna si 

la caminul cultural 

 Viceprimar  

12.7 Se vor efectua lucrari de curatare a 

zapezii de pe domeniul public. 

 

 Viceprimar La dispozitia 

primarului 

se vor 

efectua si 

alte lucrari 

neevidentiate 

in plan in 

functie de 

necesitatile 

comunei. 

  

 Primar       

 Ghidanac Marin                           Viceprimar 

                                                                                      Iorga Calin    
 


