ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA SPANTOV
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la comuna Spantov, judetul
Calarasi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPANTOV, JUDEŢUL CALARASI întrunit in şedinţa
ordinara, astăzi, 31 ianuarie 2018
Având in vedere :
- Referatul de aprobare a domnului primar nr. 37/04.01.2018 privind necesitatea adoptarii unei
hotarari privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la comuna Spantov, judetul
Calarasi;
- referatul nr. 38/04.01.2018 prin care, doamna referent, Miu Nicoleta, propune Planul de actiuni si
lucrari de interesd local;
- avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … , agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism si pentru
probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială şi protecţie copii, tineret şi sport de pe lînga Consiliul Local Spantov;
- prevederile art. 6 alin. (7) si alin.(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
modificata si completata;
- prevederileart. 28 din HGR nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art. 36 alin (4) litera c) si alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 – legea
administraţiei publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare;
In baza art. 36 alin. (1) si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local la comuna Spantov, judetul Calarasi,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2. Primarul, viceprimarul si aparatul financiar contabil vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărârii ;
Secretarul comunei va lua masuri de afişare si comunicare a prezentului proiect de hotărâre celor
interesaţi.
Presedinte de sedinta,
Consilier,George BAICU
Nr. 3
Adoaptata la comuna Spantov
Astăzi, 31 ianuarie 2018
Contrasemneaza:
Secretar comuna Spantov,
Liliana BUCIUMENEANU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13
consilieri locali prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Spantov.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei
Spantov și pe pagina de internet, cu datele personale anonimizate

Anexa la
HCL Spantov nr. 3/31.01.2018
PLAN DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
PENTRU ANUL 2018

Nr. LUNA
Crt.
1
IANUARIE
2

FEBRUARIE

3

MARTIE

4

APRILIE

5

MAI

6

IUNIE

7

IULIE

8

AUGUST

9

SEPTEMBRIE

10

OCTOMBRIE

11
12

NOIEMBRIE
DECEMBRIE

ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ
-

Curaţat şi ecologizat drumuri şi trotuare
Curăţat zăpada şi gheaţa
deszăpezit căi acces şcoli în satele componente ale
comunei
- spart lemne şcoli
- igienizare trotuare dea lungul DN 31 – 7 Km
- curătenie curţi şcoli
- curăţenie împrejmuiri cămine culturale
- curăţat mărăcini izlaz comunal 132 ha şi baza
sportivă
- curăţat mărăcini izlaz comunal 132 ha şi baza
sportivă
- curăţat alei pietonale în comună
- curăţenie curţi şcoli
- curăţenie împrejurări cămine culturale
- aplicat plăcuţe numere casa pe străzile din comuna
Spanţov
- Curăţenie suprafaţă aferentă zonei de siguranţă
staţie de alimentare cu apă
- curăţenie baza sportivă
- Igienizare şcoli
- descărcat, tăiat, manevrat lemne – şcoli
- descărcat, tăiat,manevrat lemne – primărie
- curăţat vegetaţie în incintele curţilor şcolilor
- curăţat şanţuri de-a lungul DN 31
- curăţenie cămine culturale,căi acces cimitire
- activităţi de deszăpezire
- curăţenie pe perioada vacanţei în şcoli

Presedinte de sedinta,
Consilier,George BAICU
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