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HOTĂRÂRE  

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022 întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare   

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

 

       analizând propunerile domnului Primar Cosmin Ionut Andrei privind aprobarea planului de acţiuni 

şi lucrări de interes local pentru anul 2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

       având în vedere raportul de specialitate al Direcției economice şi raportul de avizare al Comisiei 

de specialitate a Consiliului Local,  

        în baza dispoziţiilor art. 6 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. d) si alin.(7) lit. b) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

       în temeiul art.196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1   Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022 întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2   Instituţiile partenere stabilite conform anexei la prezenta hotărâre au obligaţia de a ţine 

evidenţa efectuării lucrărilor, a numărului de ore efectuate şi de a asigura instructajul privind normele 

de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni sau lucrări de interes 

local. 

 Art. 3   (1) Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022  va fi afişat la loc 

vizibil la sediul Consiliului Local al Municipiului Botoşani, iar lunar la sediul Directiei de Asistenţă 

Socială Botoşani vor fi afişate şi listele cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele 

care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. 

   (2) Planul de acţiuni va putea fi modificat pe parcursul anului în funcţie de solicitările 

instituţiilor partenere. 

 Art. 4 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, instituţiile 

partenere şi Directia de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

 Consilier, Marius Petru Rogojinschi                                       Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

Botoșani, 27 ianuarie 2022 
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                                                                                                                                                             Anexa la H.C.L nr. 7 din 27.01.2022 

 

Plan de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022 

întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  

 

Instituţia  

parteneră 

Obiectiv Lucrări de 

executat 

Luna în care 

se execută 

Total 

ore  

repartiz

ate 

Resurs

e 

Codificare 

activităţi 

0 1 2 3 4 5 6 

Direcţia Servicii 

Publice, Sport şi 

Agrement Botoşani 

Serviciul Baze 

Sportive si Agrement 

  

Deszăpezire stadioane, căi de acces interior şi exterior; 

Curățarea spaţiilor din interiorul şi exteriorul 

stadioanelor, Sala polivalentă și agrement. 

1,2 2400 Beneficia

ri ai 

Legii 

416/2001 

A1 

  Lucrări agricole specifice pentru gazonare şi întreţinerea 

terenurilor; Curăţarea spaţiilor din interiorul şi exteriorul 

stadioanelor; întreţinerea pistei de alergare (afânare, 

nivelare); întreţinerea spaţiilor verzi din interiorul şi 

exteriorul bazei sportive, Sala polivalentă și agrement. 

3,4,5,6,7,8,9,10 9600  A2 

  Pregătirea terenurilor pentru sezonul rece; curăţirea 

spaţiilor din interiorul şi exteriorul stadioanelor, Sala 

polivalentă și agrement. 

11,12 2400  A3 

 Serviciul Intervenţii 

edilitare 

Deszăpezit spaţii publice în municipiul Botoşani . 1,2,12 600 Beneficia

ri ai 

Legii 

416/2001 

B1 

  Demontat, reparat şi montat coşuri de gunoi. 3,4,5,6,7,8,9,10 600  B2 

  Reparat , montat şi vopsit gard în asociaţii. 3,4,5,6,7,8,9,10,11 750  B3 

  Pregătit şi retrasat parcări. 5,6,7,8,9,10 600  B4 

  Reparat și vopsit bănci pe domeniul public 3,4,5,6,7,8,9,10 550  B5 

  Montat bănci pe domeniul public 5,6,7,8,9 250  B6 

  Vopsit borduri în intersecţii 3,4,5 250  B7 

  Curatenie și aranjat materiale in curtea SIE permanent 1200  B8 

  Lucrări pentru activități culturale 1,4,8,9,12 250  B9 

  Curăţare fântâni arteziene 3,11 100  B10 
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  Curățenie în Zona de Recreere și terenuri de joacă permanent 1000  B11 

  Curățenie la toaleta publică din Parcul Mihai Eminescu permanent 240  B12 

 Serviciul 

Administrare spaţii 

verzi 

Deszăpeziri  1,2,12 350 Beneficia

ri ai 

Legii 

416/2001 

C1 

  Curăţat alei de gheaţă. 1,2,12 350  C2 

  Toaletări arbori (pe aliniamente, în asociaţii) 2,3,4,9,10,11 800  C3 

  Incărcare în mijloace de transport şi descărcat la rampă a 

crengilor şi resturilor vegetale 

2,3,4,9,10,11 900  C4 

  Tăieri de arbori ( pe aliniamente, in asociaţii ) 2,3,4,9,10,11, 600  C5 

  Încărcare în mijloacele de transport şi descarcat la 

rampă a crengilor . 

2,3,4,9,10,11 600  C6 

  Executat gropi pentru plantat pomi 4 100  C7 

  Sapat spații bătătorite 3,4,5,8,9,10 300  C8 

  Cosit cu motocositori 5,6,7,8,9 250  C9 

  Măturat alei şi borduri după motocositori 5,6,7,8,9,10 600  C10 

  Greblat , măturat şi adunat resturi vegetale (iarbă, 

frunze, rumeguş ) 

2,3,4,5,9,10,11 350  C11 

  Plantat flori şi pomi şi udat după plantare  4,5,6,7,8,9 700  C12 

  Toaletat gard viu 4,5,6,7 800  C13 

  Văruit arbori stradali 4,5, 600  C14 

  Reînsămânţări cu gazon 4,10 200  C15 

  Greblat parcuri de frunze, cărat frunze şi încărcat în 

mijloace de transport 

10,11 400  C16 

  Scoatere cioate 3,9 200  C17 

  Carat pământ cu roaba și așternere 4,5,6,9,10 250  C18 

  Strâns pietre de pe spațiile verzi/plivit 5,6,7,8,9 250  C19 

  Încărcat/descărcat obiecte decorative pentru flori 3,4,10 150  C20 

 Serviciul 

administrativ 

P.R.A.T.S. Cornisa 

Deszăpeziri  1,2,3,12 1500  D1 

  Curățat alei de gheață 1,2,3,12 400  D2 

  Toaletări arbori (pe aliniamente, zona împădurire) 4,5,9,10,11 700  D3 
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  Încărcat/descărcat în/din mijloacele de transport crengi 

și resturi vegetale . 

4,5,9,10,11 800  D4 

  Lucrări de protejare a vegetației pe timpul iernii  

(îngropat trandafiri, montat tutori) 

10,11 100  D5 

  Lucrări de întreținere stancariii 4,5,6,7,8,9 300  D6 

  Executat gropi pentru plantat pomi 4,10 200  D7 

  Sapat spații bătătorite 3,4,5,8,9,10 300  D8 

  Golire coșuri de gunoi stradale (Lucrări de salubrizare) permanent 1900  D9 

  Măturat alei şi borduri după motocositori 5,6,7,8,9,10 600  D10 

  Greblat , măturat şi adunat resturi vegetale 5,6,7,8,9,10 950  D11 

  Plantat flori, arbori, arbuști, pomi şi udat după plantare 4,5,6,8,10,11 400  D12 

  Toaletat gard viu 4 50  D13 

  Văruit arbori stradali 4 100  D14 

  Reînsămânţări cu gazon 4,10 200  D15 

  Greblat parcuri de frunze, cărat frunze şi încărcat în 

mijloace de transport 

10,11 200  D16 

  Lucrări de pregătire a terenului (curășire, umpluturi, 

nivelări) 

4,5,6,9,10 250  D17 

  Strâns pietre de pe spațiile verzi/plivit 5,6,7,8,9 250  D18 

  TOTAL ORE  38740   

Municipiul Botoşani 

prin Biroul 

Administrativ 

Centrul de zi pentru 

persoane vârstnice 

din str. Mioriţa nr. 10 

Curăţat zăpada în curte 1,2,3,11,12 200 Beneficia

ri ai 

Legii 

416/2001 

E1 

  Spart gheaţa în curte 1,2,3,11,12 150  E2 

  Spart şi depozitat lemne pentru alimentarea sobelor în 

perioada rece 

1,2,3,10,11,12 285  E3 

  Făcut şi întreţinut focul în sobe 1,2,3,11,12 125  E4 

  Efectuat igienizarea şi curăţenia localului permanent 420  E5 

  Plantat covorul floral 4,5 120  E6 

  Întreţinut (udat şi prăşit) covorul floral 4,5,6,7,8,9,10 330  E7 

  Curăţat şi greblat spaţiile verzi din curte 4,5,6,7,8,9,10 240  E8 

  Măturat aleile din curte permanent 430  E9 
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 Întreţinerea celor 15 

adăposturi de 

protecţie civilă 

Lucrări de întreţinere a adăposturilor permanent 800 Beneficia

ri ai 

Legii 

416/2001 

F1 

  Desfundarea canalizărilor blocate permanent 365  F2 

  Evacuarea materialelor depozitate de locatari fără 

aprobare 

permanent 360  F3 

  Evacuarea apei din adăposturile inundate permanent 670  F4 

  Efectuarea curăţeniei în adăposturi permanent 670  F5 

  Verificarea sistemelor de închidere şi siguranţă a 

intrărilor 

permanent 360  F6 

  Îndepărtarea zăpezii şi gheţii din perimetrul 

adăposturilor 

1,2,3,11,12 400  F7 

  Îndepărtarea ruginei de pe uşile metalice şi de pe 

tubulatură 

permanent 425  F8 

  Grunduirea şi vopsirea elementelor metalice din 

adăposturi 

permanent 400  F9 

 Sediile aparatului de 

specialitate al 

Primarului 

Pregătirea documentelor şi alte operaţii specifice 

operaţiilor de  arhivare (numerotat, confecţionat coperte 

de carton, găurit, cusut, confecţionat etichete şi 

etichetat) 

permanent 1152 Beneficia

ri ai 

Legii 

416/2001 

G1 

  Întreţinerea aleilor din zona adiacentă celor 3 sedii ale 

Primăriei 

permanent 384  G2 

 Sediul Directiei de 

Asistenţă Socială de 

pe str. Săvenilor nr.12 

Pregătirea documentelor şi alte operaţii specifice 

operaţiilor de  arhivare (numerotat, confecţionat coperte 

de carton, găurit, cusut, confecţionat etichete şi 

etichetat) 

permanent 1168 Beneficia

ri ai 

Legii 

416/2001 

H1 

  Întreţinerea aleilor din zona adiacentă celor 3 sedii ale 

DAS 

permanent 384  H2 

 Judecătoria Botoşani Întreţinerea aleilor din curte permanent 956  I1 

  TOTAL ORE  10794   
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Secţia de Psihiatrie a 

Spitalului de Urgenţă 

„Mavromati” 

Botoşani 

Sediile secţiilor din 

str. P.Tineretului nr. 

3, I.C.Brătianu 

nr.116, Mioriţa nr. 8şi 

C. Naţională nr. 20 

Măturat alei permanent 600 Beneficia

ri ai 

Legii 

416/2001 

aflaţi în 

evidenţa 

Spitalului 

de 

Psihiatrie

. 

J1 

  Pregatirea terenului afferent, plantat flori, gazon, pomi 4.5 100  J2 

  Activităţi de grădinărit 4,5,6,7,8,9,10 350  J3 

  Înlăturarea vegetaţiei uscate 3,4,9, 10 200  J4 

  Întreţinerea spaţiului verde: udat, măturat  5,6,7,8,10 300  J5 

  Efectuare şi menţinere curăţenie în sedii permanent 600  J6 

  Actiuni culturale organizari spectacole 3.6.7.8.10.12 300  J7 

  Inlăturat zăpada 1,2,11,12 200  J8 

  Indepărtarea gunoiului permanent 700  J9 

  TOTAL ORE  3350   

S.C.LOCATIVA  

S.A. 

Zona Parcul 

Tineretului (P. 

Tineretului nr.14 și 

Slt.Ion Elefterescu 

nr.16) 

Curăţat zăpada de pe alei şi trotuare 1,2,3,11,12 2800  K1 

  Spart gheaţa de pe alei şi trotuare 1,2,3,11,12 2390  K2 

  Spart gheaţa din jurul gurilor de canalizare 1,2,3,11,12 2415  K3 

  Adunat crengi de copaci rupte datorită intemperiilor 1,2,3,9,10,11,12 3415  K4 

  Curăţat şi greblat spaţiile verzi 4,5,6,7,8,9,10 5600  K5 

  Curăţat pomi şi înlăturat pomi uscaţi 4,9,10,11 2000  K6 

  Executat gropi şi plantat pomi 4,10 1200  K7 

  Tuns gazonul, greblat şi cărat iarba la containere 5,6,7,8 3200  K8 

  Greblat şi adunat resturi vegetale de pe spaţiile verzi şi 

de pe alei  

5,6,7,8,10 3800  K9 
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 Zona Adrian Adamiu 

10-12, Manolesti Deal 

10, Octav Onicescu 3 

şi Calea Nationala 

34A 

Curăţat zăpada de pe alei şi trotuare 1,2,3,11,12 2800 Beneficia

ri ai 

Legii 

416/2001 

L1 

  Spart gheaţa de pe alei şi trotuare 1,2,3,11,12 2390  L2 

  Spart gheaţa din jurul gurilor de canalizare 1,2,3,11,12 2415  L3 

  Adunat crengi de copaci rupte datorită intemperiilor 1,2,3,9,10,11,12 3415  L4 

  Curăţat şi greblat spaţiile verzi  4,5,6,7,8,9,10 5600  L5 

  Curăţat pomi şi înlăturat pomi uscaţi 4,9,10,11 2000  L6 

  Executat gropi si plantat pomi 4,10 1200  L7 

  Tuns gazonul, greblat şi cărat iarba la container 5,6,7,8 3200  L8 

  Greblat şi adunat resturi vegetale de pe spaţiile verzi şi 

de pe alei  

5,6,7,8,10, 3800  L9 

 Sediul Incubatorului 

de afaceri din Calea 

Naţională nr. 144, 

Postei nr.9 

Curăţat zăpada de pe alei şi trotuare 1,2,3,11,12 1440 Beneficia

ri ai 

Legii 

416/2001 

M1 

  Spart gheaţa de pe alei şi trotuare 1,2,3,11,12 816  M2 

  Spart gheaţa din jurul gurilor de canalizare 1,2,3,11,12 816  M3 

  Adunat crengi de copaci rupte datorită intemperiilor 1,2,3,11 672  M4 

  Curăţat şi greblat spaţiile verzi  4,6,8,9,10 1840  M5 

  Curăţat pomi şi înlăturat pomii uscaţi 4 96  M6 

  Executat gropi şi plantat pomi  4 96  M7 

  Tuns gazonul, greblat  si carat iarba la containere 5,6,7,8 1152  M8 

  Greblat şi adunat resturi vegetale de pe spatiile verzi si 

de pe alei 

5,6,7,8,9,10 1392  M9 

  TOTAL ORE  61960   

Serviciul public  Deszapezire alei cimitire Pacea si Eternitatea 1.2.12 450  N1 
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pentru administrarea 

pietelor, oborului si 

cimitirelor 

  Salubrizare alei cimitire Pacea si Eternitatea permanent 1200  N2 

  Vopsit borduri 3.4 200  N3 

  Toaletare spatii verzi si arbusti, salubrizare si 

indepartare resturi vegetale, cimitir Pacea si 

Eternitatea 

5.6.7.8.9.10 1200  N4 

  Plantat iedera, cimitir Pacea si Eternitatea 3.4.10.11 600  N5 

  TOTAL ORE  3650   

   TOTAL 118494   

NOTĂ:  1. În coloana 3, Ianuarie = 1, Februarie = 2……..Decembrie =12    

 

         

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

        Consilier, Marius Petru Rogojinschi                                                                                    Secretar general, Ioan Apostu 
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