
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

- PROIECT - 
H O T Ă R Â R E A Nr.  ______ 

cu privire la: aprobarea Planului de lucrări privind lucrările de interes local propuse a se 
executa pe raza comunei Costeşti în anul  2022, de persoanele majore, apte de muncă, 

din familia beneficiară de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 . 
 

 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data  
25 ianuarie 2022, la care participă un număr de __ consilieri din totalul de 12 consilieri în 
funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier local Marinoiu Ion - Constantin , ales preşedinte de 
şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  30 
decembrie 2021 ; 
 Luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare înregistrat la nr. 224 din 18.01.2022 şi  proiectul de hotărâre 
iniţiat pe primar cu privire la aprobarea  Planului de lucrări de interes local propuse a se executa 
pe raza comunei Costeşti în anul 2022, de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de 
ajutor social în baza Legii nr. 416/2001;  

              - raportul de specialitate nr. 225 din 18.01.2022, întocmit de doamna Predoiu Bucura 
Liliana – consilier superior (asistent social ), în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Costești, prin care propune aprobarea Planului de lucrări privind lucrările de interes 
local propuse a se executa pe raza comunei Costeşti în anul 2022, de persoanele apte de 
muncă din familia beneficiară de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, 
  - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. ___, nr. ___ şi 
nr. ___ din .01.2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu 
conţinutul iniţiat de primar; 
            Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia publica ,conform procesului verbal numărul ____ din ___.01.2022.           
  În conformitate cu: 

- prevederile art. 6, alin. (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 28, alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin HG. nr. 50/2011; 

- prevederile art. 129 alin.(2), lit. d), alin. (7), lit. b), din din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ. 
        În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de ____  voturi „pentru”  adoptă următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 Art. 1.- Se aprobă Planul de lucrări de interes local propuse a se executa pe raza  
Costeşti în anul 2022, de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în 
baza Legii nr. 416/2001, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 2.- Primarul comunei Costeşti,  va asigura aducerea la îndeplinire a prevederile 
prezentei hotărâri, iar secretarul general al comunei o va aduce la cunoştinţă publică, prin 
afişare și pe site-ul Primăriei comunei Costești, județul Vâlcea ,www.comuna-costesti.ro  . 
 Art.3.- Prezenta hotărâre va fi înaintată de secretarul general al comunei, Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Vâlcea, în vederea efectuării controlului pentru legalitate, Primarului 
comunei Cosdtești şi compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Costeşti, pentru aducere la îndeplinire . 
 

         Costeşti   -  ianuarie 2022 
 

                    Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                              
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 
 



 
 
JUDEŢUL VÂLCEA                                          Anexă la Hotărârea consiliului local nr. __  / 2022 
COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
        PLAN DE LUCRĂRI PROPUS A FI EXECUTAT IN ANUL 2022 IN COMUNA COSTEŞTI 
 

SATUL COSTEŞTI 
1. lucrări amenajare alei  
2. reparaţii garduri lot Mlăci , in izlazul Stog 
3. vopsire marcaje la poduri, podeţe, parapeţi drumuri 
4. amenajarea prin pietruirea a străzilor 
5. lucrări de depozitare materiale antiderapante  
6. lucrări de deszăpezire trotuare,biserica 
7. igienizare albia râurilor 
8.  toaletarea arborilor străzi 
9. curăţenie la bazinul de apă 
10. lucrări de reparare a drumurilor de acces 
11. văruirea pomilor de pe marginea drumului 

 
SATUL BISTRIŢA 
1. lucrări de reparaţii la drumurile de acces amenajate prin pietruire  
2. curăţirea rigolelor de pe marginea străzii 
3. curăţenie parcare Bistriţa 
4.  curăţenie şi igienizare albia râului 
5. curăţenie pod rudari 
6. curăţenie şi igienizare după terminarea bâlciurilor anuale la Sf. Marie de la 15 august şi 

8 septembrie 
7. toaletarea arborilor străzii 
8. curăţirea izlazului din Stog 
9. depozitarea de material antiderapant  
   
SATUL VĂRATICI 
1. lucrări de reparaţii la drumurile de acces amenajate prin pietruire  
2. curăţirea rigolelor de pe marginea străzii 
3. curăţenie teren lotul şcolii 
4.  curăţenie şi igienizare albia râului 
5. depozitarea materialelor antiderapant 
6. curăţenie la troiţe şi fântâni 
7. lucrări de reparare a drumurilor de acces 
8. văruirea pomilor de pe marginea drumului 

 
SATUL PIETRENI 
 1.   lucrări de reparaţii la drumurile de acces amenajate prin pietruire  
2. curăţirea rigolelor de pe marginea drumului 
3. curăţenie la bazinul de apă  
4. curăţenie şi igienizare albia râului 
5. depozitarea materialelor antiderapant 
6. curăţenie la troiţe şi fântâni 
7. lucrări de reparare a drumurilor de acces 
8. văruirea pomilor de pe marginea drumului 
9. toaletarea de arbori ai străzii 
10. împrăştiat material antiderapant  
11. vopsire poduri  

                                                                                       Costeşti   -  ianuarie 2022 
 

                    Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                          
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 



 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
        - PRIMAR – 
Nr. 224 din 18.01.2022 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la proiectul  de hotărâre  cu privire la aprobarea  Planului de lucrări  de 
interes local propuse a se executa pe raza comunei Costeşti în anul 2022, 

de persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în 
baza Legii nr.416/2001 

 
 
 
 

             Având în vedere prevederile art. 6, alin.(7) din Legea 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi 
art. 28, alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin HG. nr.50/2011, 
coroborate cu prevederile art. 129 alin.(2), lit. d), alin. (7), lit. b), din din 
O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ ,am iniţiat un proiect  de 
hotărâre  cu privire la aprobarea  Planului de lucrări  de interes local 
propuse a se executa pe raza comunei Costeşti în anul 2022, de 
persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în baza 
Legii nr.416/2001.  
 

Supun spre avizare şi aprobare acest proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I M A R , 
 

                                    Marius – Toma PEŞTEREANU       
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI COSTEŞTI 
Nr. 225 din  18.01.2022                                                             

 
  

 
 

Raport de specialitate  
privind planul de acțiuni și de lucrări de intres local pentru anul 2022 în 

vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat 

 
 
 

 
Subsemnata Predoiu Bucura Liliana, consilier superior ( asistent social) în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului  comunei Costeşti, avand in vedere prevederile 
art. 6 alin .(2) si alin.( 7 ) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat , cu 
modificările și  completările ulterioare și art.28 alin. 3 din Anexa H.G. nr. 50/2011 pentru 
aprobarea  Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare , consiliul local  poate 
aproba planul de acțiuni și  de lucrări de intres local pentru anul 2022  în vederea 
efectuării orelor de muncă de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat.  
 În evidențele noastre figureaza în prezent un numar de 12 familii sau persoane 
singure beneficiare  de venitul minim garantat din care : 9 dosare formate dintro singura 
persoana  din care  6  persoane nu pot presta muncă în folosul comunității,trei persoane 
pot presta muncă în folosul comunității , doua dosare  formate din 2 persoane  din care   
3 persoane sunt apte de muncă  si un dosar format din 6 persoane din care nu este nici 
o  persoană aptă de muncă. La data intocmirii raportului de specialitate rezulta un 
numar de 6 persoane apte de munca. 

Astfel , se impune aprobarea unei hotărâri de consiliu local care să stabilească 
un plan de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru 
beneficiarii de ajutor social pentru anul 2022  situație pentru care se impune aprobarea 
proiectului de hotarâre privind Planul de lucrări de interes local propuse a se realiza în 
comuna Costesti în anul 2022  de persoanele majore apte de muncă din familiile 
beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 . 

 
 
                                                               Consilier superior ( asistent social) 

    18.01.2022      Predoiu Bucura Liliana 
 

                                                                       ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE LUCRĂRI PROPUS A FI EXECUTAT IN ANUL 2022 IN COMUNA COSTEŞTI 
 

SATUL COSTEŞTI 
12. lucrări amenajare alei  
13. reparaţii garduri lot Mlăci , in izlazul Stog 
14. vopsire marcaje la poduri, podeţe, parapeţi drumuri 
15. amenajarea prin pietruirea a străzilor 
16. lucrări de depozitare materiale antiderapante  
17. lucrări de deszăpezire trotuare,biserica 
18. igienizare albia râurilor 
19.  toaletarea arborilor străzi 
20. curăţenie la bazinul de apă 
21. lucrări de reparare a drumurilor de acces 
22. văruirea pomilor de pe marginea drumului 

 
SATUL BISTRIŢA 
10. lucrări de reparaţii la drumurile de acces amenajate prin pietruire  
11. curăţirea rigolelor de pe marginea străzii 
12. curăţenie parcare Bistriţa 
13.  curăţenie şi igienizare albia râului 
14. curăţenie pod rudari 
15. curăţenie şi igienizare după terminarea bâlciurilor anuale la Sf. Marie de la 15 august şi 

8 septembrie 
16. toaletarea arborilor străzii 
17. curăţirea izlazului din Stog 
18. depozitarea de material antiderapant    
SATUL VĂRATICI 
9. lucrări de reparaţii la drumurile de acces amenajate prin pietruire  
10. curăţirea rigolelor de pe marginea străzii 
11. curăţenie teren lotul şcolii 
12.  curăţenie şi igienizare albia râului 
13. depozitarea materialelor antiderapant 
14. curăţenie la troiţe şi fântâni 
15. lucrări de reparare a drumurilor de acces 
16. văruirea pomilor de pe marginea drumului 

 
SATUL PIETRENI 
 1.   lucrări de reparaţii la drumurile de acces amenajate prin pietruire  
12. curăţirea rigolelor de pe marginea drumului 
13. curăţenie la bazinul de apă  
14. curăţenie şi igienizare albia râului 
15. depozitarea materialelor antiderapant 
16. curăţenie la troiţe şi fântâni 
17. lucrări de reparare a drumurilor de acces 
18. văruirea pomilor de pe marginea drumului 
19. toaletarea de arbori ai străzii 
20. împrăştiat material antiderapant  
21. vopsire poduri                                                                                

                                                               Consilier superior ( asistent social) 
    18.01.2022      Liliana Bucura PREDOIU 
                                            


