
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes comunitar pentru 
anul 2014 

  

 Având în vedere: 
- Raportul nr. 1500/18.02.2014 al Serviciului A.P.L. şi Asistenţă Socială ; 
- Legea  nr. 276/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea  nr.416/2001 , privind venitul minim garantat ; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 2 şi 
art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 
 

 Art. 1. – Se aprobă „Planul de acţiuni şi lucrări de interes comunitar pentru 
anul 2014 ”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor 
publice din cadrul Primăriei oraşului Balş,  pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Olt . 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MILITARU EUGEN 

 
 
 
 

                                                                              Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                              lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                 SECRETAR 
                                                                                             Jr. Dinu Constantin   
Balş, 27.02.2014 

Nr. 20 

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) 
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                                                                                                                    ANEXA LA HCL NR. 20/27.02.2014 

 

PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES COMUNITAR 

PENTRU ANUL 2014 

 
I. FEBRUARIE 

- curatat trotuare si alei pietonale de zapada sau gheata; 
- lucrari specifice de intretinere a spatiilor verzi; 
- greblat parcuri, spatii verzi si alte spatii ale domeniului public; 
- incarcat gunoi si resturi vegetale; 
- igienizarea zonelor riverane ale cursurilor de apa curgatoare si statatoare – 
Oltet, Gemartalui, Gengea, Balsita, Balta Garii. 
 
II. MARTIE 

- lucrari specifice de intretinere a spatiilor verzi; 
- igienizarea zonelor riverane – rauri, paraie; 
- igienizare strazi, artere de acces in localitate; 
- grblat spatii verzi si zone intravilane; 
- igienizarea cimitirelor din localitate; 
- incarcat gunoi + resturi vegetale; 
- plantari arbori si arbusti. 
 
III. APRILIE 

- lucrari specifice de intretinere a spatiilor verzi; 
- curatare-remodelare santuri pluviale in zonele cu pericol de inundatie; 
- decolmatarea si igienizarea zonelor de colectare a apelor meteorice; 
- sapat, greblat, modelat teren spatii verzi; 
- plantari arbori si arbusti; 
- igienizarea cimitirelor din localitate. 
 
IV. MAI 

-  lucrari specifice de intretinere a spatiilor verzi ; 
- lucrari de intretinere a pasunilor comunale; 
- decolmatarea canalului collector Dealul Viilor; 
- igienizare artere acces localitate. 
 
V. IUNIE 

- lucrari specifice de intretinere a spatiilor verzi; 
- decolmatare canale scurgere apei meteorice; 
- igienizare zone riverane ape curgatoare si statatoare; 
- igienizarea cimitirelor din localitate. 
 
 
 



 
VI. IULIE 

- lucrari specifice de intretinere a spatiilor verz; 
- igienizare zone riverane, ape curgatoare si statatoare 
- igienizare artere de acces in localitate. 
 
VII. AUGUST 

- decolmatare canal colector – str. Macesului; 
- lucrari specifice de intretinere a spatiilor verzi; 
- lucrari de amenajare a spatiilor in vederea organizarii Balciului Annual; 
 
VIII. SEPTEMBRIE 

lucrari specifice de intretinere a spatiilor verzi; 
- lucrari de amenajare a spatiilor in vederea organizarii Balciului Annual; 
- intrtinerea zonelor limitrofe drumurilor nationale. 

 
IX. OCTOMBRIE 

- lucrari specifice de intretinere a spatiilor verzi; 
- lucrari de igienizare a zonelor aferente domeniului public al orasului; 
- igienizarea zonelor riverane ape curgatoare. 
 
X. NOIEMBRIE 

- lucrari de intetinere a spatiilor verzi in sezonul rece; 
- igienizarea si salubrizarea zonelor din domeniul public; 
- plantari de arbori si arbusti; 
- igienizare zone riverane ape curgatoare si statatoare; 
- curatat zapada si spart gheata de pe trotuare si alei pietonale. 
 
XI. DECEMBRIE 

- lucrari de intetinere a spatiilor verzi; 
- curatat zapada si spart gheata de pe trotuare si alei pietonale. 
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