
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local  

pentru anul 2012 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 6157/30.05.2012 al Serviciului APL şi Asistenţă Socială din cadrul Primăriei 
oraşului Balş; 

- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 276/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001; 
- Raportul nr. 124/30.05.2012 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
 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 ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE:   

 

Art. 1. – Se aprobă „Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local” pentru repartizarea orelor de 
muncă prestate pentru sumele acordate ca ajutor social pentru anul 2012, 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, Serviciului APL şi Asistenţă Socială pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Olt . 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Turcitu Marin 

 
 
 
 
 

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

                                            SECRETAR 
                                                                                          Jr. Dinu Constantin   
Balş, 31.05.2012 
Nr. 63 
(Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi) 
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Anexă la HCL Balş nr. 63/31.05.2012 
 

Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2012 
 

1. Februarie 
- lucrări specifice de întreţinere a spaţiilor verzi; 
- greblat parcuri spaţii verzi; 
- încărcat gunoi; 
- igienizarea zonelor riverane Olteţ, Gengea, Gemărtălui. 
 
2. Martie 
- lucrări specifice de întreţinere a spaţiilor verzi; 
- igienizare zone riverane râuri şi pâraie; 
- igienizare străzi, artere intrare în localitate; 
- greblat spaţii verzi şi zone intravilan; 
- încărcat gunoi; 
- plantări arbori şi arbuşti. 
 
3. Aprilie 
- lucrări specifice de întreţinere a spaţiilor verzi; 
- curăţare – remodelare şanţuri pluviale în zonele cu pericol de inundaţie; 
- decolmatarea şi igienizarea zonelor de colectare a apelor meteorice; 
- plantări arbori şi arbuşti. 
 
4. Mai 
-  lucrări specifice de întreţinere a spaţiilor verzi; 
- întreţinerea păşunii; 
- decolmatare canal colectare ape meteorice Dealul Viilor. 
 
5. Iunie 
-  lucrări specifice de întreţinere a spaţiilor verzi; 
- decolmatare canale scurgere ape meteorice; 
- igienizare zone riverane ape curgătoare. 
 
6. Iulie 
- decolmatare canal colector str. Măceşului; 
- lucrări specifice pentru întreţinere spaţii verzi; 
- întreţinere zone limitrofe şi artere intrare-ieşire din oraş. 
 
7. August 
- decolmatare canal colector str. Măceşului; 
- igienizare zone riverane ape curgătoare; 
- lucrări specifice întreţinere spaţii verzi; 
- lucrări de toaletare şi amenajare a spaţiului în vederea Bâlciului anual. 



 
8. Septembrie 
- lucrări specifice întreţinere spaţii verzi; 
- amenajarea Bâlciului anual; 
- întreţinere zone limitrofe drumuri naţionale. 
 
9. Octombrie 
- lucrări specifice întreţinere spaţii verzi; 
- lucrări de igienizare a zonelor aferente blocurilor; 
- întreţinerea zonelor verzi aferente domeniului public. 
 
10. Noiembrie 
- lucrări specifice întreţinere spaţii verzi; 
- igienizare şi salubrizare a zonelor din domeniului public; 
- plantări de arbori şi arbuşti; 
- igienizarea zonelor riverane apelor curgătoare; 
- curăţat zăpadă, spart gheaţă. 
 
11. Decembrie 
- lucrări specifice întreţinere spaţii verzi; 
- curăţat zăpadă, spart gheaţă. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

TURCITU MARIN 


