
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  planului de acţiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizate in anul 2022 de 
beneficiarii Legii 416/2001 

 

Consiliul local al comunei Hârtop, judeţul Suceava luând act de: 

- referatul de aprobare  al viceprimarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre   

înregistrat cu nr.247  din 19.01.2022, ca instrument de prezentare și motivare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 

înregistrat cu nr.248 din 19.01.2022, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării proiectului 

de hotărâre; 

- rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop; 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările si completările ulterioare; 

 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin.(7), lit. “b” art.139, alin.(1), art. 196, alin.(1), lit. “a” din 

Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul local al comunei Hârtop, adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Â R  E 

 

  Art.1. - Se aproba  Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi realizate in anul 2022 de 

beneficiarii Legii 416/2001,  conform anexei  ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  

Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 

 
 
Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                                                      
Constantin LEONTE                                                                       Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
 
Hârtop,   31.01.2022 

         Nr.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 3  din 31.01.2022     

  

 
Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi realizate în anul 2022 de beneficiarii Legii 416/2001 

 

 
 

 
Nr. 
crt. 

Obiectiv Acțiuni și măsuri întreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabil 

1. 
 
 

Lucrări de curățare manuala a 
albiilor de pe raza comunei 
Hartop 
 

Îndepărtarea vegetației specifice, crescute în albia 
pâraielor, îndepărtarea gunoaielor depozitate în 
aceste zone, decolmatare, săpături manuale. 

permanent Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 

2. 
 
 

Lucrări de întreținere in zona 
cimitirului in com. Hartop 
 

Îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale, 
deșeurilor întreținerea gardurilor, deszăpezire  în 
perioada de iarnă 

permanent Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 

3. 
 
 

Întreținere zona centrala a 
comunei Hartop, primărie,   
dispensar uman, scoală,   post 
politie, after school, stație 
călători 

Îndepărtarea resturilor vegetale, gunoaie,  
întreținerea gardurilor, plantare de arbuști, flori, 
întreținerea acostamentelor, deszăpeziri în 
perioada de iarnă 

permanent Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 

4. 
 
 

Lucrări de întreținere a centrului 
vechi din comuna Hartop 
Biserica, cămin cultural, scoală 
nr. 2 

Îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoaielor, 
întreținerea acostamentelor, vopsirea si reparația 
gardurilor,  curățarea șanțurilor de scurgere a apei 
rezultate din ploi si zapezi,  deszăpeziri în perioada 
de iarnă 

permanent Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 

5. Lucrări de restrângere a 
deșeurilor depozitate la  rampe 
si a depozitelor neconforme de 
pe raza comunei Hartop 

Întreținerea curățeniei zonelor in care se afla 
pubele de colectare  a deșeurilor. Colectarea 
selectiva a deșeurilor din materiale reciclabile, a 
deșeurilor solide rezultate in urma demolărilor, 
Lucrări manuale de restrângere a depozitelor,  
deszăpeziri în perioada de iarnă 

 
      permanent 

 

Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 



 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acțiuni si masuri întreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabil 

6. Lucrări de întreținere a 
acostamentului pe lungimea 
drumurilor comunale si a 
drumului județean 208 C, aflate 
pe raza com. Hartop. 

Îndepărtare  mâlului si a altor resturi 
ramase in aceste zone ca urmare a 
scurgerii apei rezultate din precipitații, 
curățarea resturilor vegetale uscate, cosit 
îndepărtat gunoaie 

 
permanent 

Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 

7. Întreținerea șanțurilor de 
scurgere a apei de pe raza com. 
Hartop,  

Îndepărtarea resturilor vegetale, a 
mărăcinișurilor, a gunoaielor, săpături 
manuale. 

permanent Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 

8. Întreținerea in sezonul rece a 
drumurilor comunale de pe raza 
comunei Hartop,  

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace 
mecanice si manuale, împrăștierea 
materialelor antiderapante.  

Perioada 
 sezonului rece 

Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 

9. Întreținerea  arborilor și arbuștilor 
de pe domeniul public al 
comunei. 

Curățarea arborilor și arbuștilor de pe 
domeniul public și care afectează liniile 
electrice de joasă tensiune. 

permanent Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 

10. Întreținerea drumurilor comunale 
modernizate prin betonare de pe 
raza comunei Hartop. 

Îndepărtarea gunoaielor prin măturare, 
menținerea curata a drumurilor 

permanent Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 

11. Lucrări de gospodărire comunală Diferite lucrări de gospodărire comunala 
necesare în timpul anului: tăiat lemne 
pentru centrala termica, cosit, curățat 
arbuști, săpat în funcție de necesități, 
plantat puieți de arbori pe raza comunei 

permanent Beneficiarii  
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 

12. Întreținere baza sportiva și parc 
com.Hartop 

Tuns iarba, curățat de buruieni, împrăștiat 
mușuroaie 

permanent 
 

Beneficiarii 
Lg.416/2001 

Viceprimar 
Costan Gheorghe 


