
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL  
 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea „Planului de acțiune și lucrări de interes local la 

nivelul comunei Mihai Eminescu pentru anul 2021 
   

Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, întrunit in şedinţa 
ordinara din data de 27.01.2021, 

Având în vedere: 
-  referatul de aprobare al primarului comunei Mihai Eminescu însoțit de 

proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea „Planului de acțiune și lucrări 
de interes local la nivelul comunei Mihai Eminescu pentru anul 2021””; 

- iniţiativa domnului viceprimar DROBOTĂ VALERIU exprimată prin 
referatul de necesitate, raportul de specialitate întocmit de Compartimentului 
juridic din cadrul primăriei comunei Mihai Eminescu şi rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă „Planul de acțiune și lucrări de interes local la 

nivelul comunei Mihai Eminescu pentru anul 2021”, prezentat în Anexa nr. 
1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul comunei MIHAI EMINESCU, prin aparatul propriu de 
specialitate. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Botoşani, Primarului şi viceprimarului comunei MIHAI EMINESCU. 
   
PREȘEDINTELE DE SEDINTĂ, 

 
MILUȚĂ PETCU 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 
 
 
 
 
 
 
NR. HOTĂRÂRE:   4/ 27.01.2021 

 



ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL  
 
 

 

Planul de acțiune și lucrări de interes local la nivelul comunei Mihai 
Eminescu pentru anul 2021” 

 
 
 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri 

intreprinse 

Termen de 

realizare 

Resurse Responsabil 

1. Lucrari de intretinere 

acostamentului pe 

lungimea drumurilor 

comunale aflate pe raza 

comunei  Mihai Eminescu. 

Indepartarea aluviunilor si 

a altor resturi, ramase in 

aceste zone ca urmare a 

scurgerii apei rezultate 

din precipitatii. 

permanent Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

2. Lucrari de curatare a 

resturilor vegetale aflate pe 

marginea drumurilor 

comunale si nationale pe 

raza comunei Mihai 

Eminescu. 

Curatarea santurilor de 

scurgere a apei rezultate 

din ploi si zapezi, 

indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor. 

 

permanent Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

3. Lucrari de intretinere si de 

curatare in incinta curtilor 

institutiilor publice din 

comuna Mihai Eminescu: 

Primarie; Scoli; Gradinite; 

Camin cultural; Biserici. 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor, 

gunoaielor; strangerea 

hartiilor; resturilor 

menajere, pungilor etc , 

de pe acostamentul 

drumurilor, din spatii 

verzi, din incinta 

institutiilor publice si 

colectarea selective a 

deseurilor in containere 

special amenajate. 

permanent Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

4. Lucrari de curatare 

manuala a albiilor 

paraurilor de pe raza 

comunei Mihai Eminescu. 

Indepartarea vegetatiei 

specific, crescute in albia 

paraurilor. 

permanent Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

5. Decolmatarea santurilor, 

rigolelor si canalelor de 

preluare a apelor pluviale 

din domeniul public si 

privat din comuna Mihai 

Eminescu, drumuri satesti. 

Indepartarea gunoaielor 

depozitate in aceste zone, 

decolmatare, sapaturi 

manual. 

permanent Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

6. Lucrari de intretinere a 

bazelor sportive din 

comuna 

Lucrari de imprejmuire , 

intretinerea suprafetelor 

de joc 

Anul 2021 Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

7. Curatenia izlazurilor 

comunale. 

Disturgerea musuroaielor, 

de cioturi, pietre, buturugi 

Lunile 

martie-mai 

Beneficiarii 

Legii 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 



 si resturi vegetale, spini; 

distrugerea buruienilor si 

plantelor toxice care 

afecteaza calitatea pasunii 

si sanatatea animalelor ; 

fertilizarea pasunii cu 

ingrasaminte organice sau 

minerale ; combaterea 

eroziunii solului si 

imbunatatirea regimului 

de umiditate din sol. 

416/2001 

8. Indepartarea gunoaielor 

din parcari, salubrizarea 

locurilor publice unde se 

constata depozitari 

necontrolate de deseuri. 

Colectarea selectiva a 

deseurilor, lucrari de 

curatenie pe langa 

containere. 

Permanent Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

9. Alte activitati de interes si 

utilitate publica. 

Interventia pentru 

eliminarea efectelor in 

cazul situatiilor de 

urgenta. 

Diferite activitati de 

intretinere si reparatii 

ocazionate de producerea 

unor fenomene naturale 

(ploi torentiale, vant 

puternic, incendii, 

cutremure, inundatii) 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Sef S.V.S.U 

Mircea Onofrei 

10. Asigurarea instructajului 

privind normele de tehnica 

a securitatii muncii pentru 

toate persoanele care 

presteaza actiuni ori lucrari 

de interes local. 

 Permanent Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Sef S.V.S.U 

Mircea Onofrei 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

11. Deszapezire statii maxi-

taxi , camine culturale , 

scoli , biserici. 

Lucrari de deszapezire la 

scoli, alte institutii 

publice. 

Lunile 

decembrie-

martie 

Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

12. Plantat arbori pe zona 

drumului comunal. 

 Lunile 

martie-

aprilie 

Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

13. Intretinere spatii verzi; 

plantat flori; varuit copaci; 

alte lucrari ocazionale. 

 Lunile 

aprilie-mai 

Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobota Valeriu 

14. Alte activități privind 

persone defavorizate 

(pesrsoane în vârstă, 

persoane cu grad de 

handicap: grav și 

accentuat, persoane fără 

suport familial) 

Curățenie în gospodărie, 

defrisări vegetație, lucrări 

de igenizare locuință 

Permanent  Beneficiarii 

Legii 

416/2001 

Viceprimar 

Drobotă Valeriu 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
CONSILIER, 

MILUȚĂ PETCU 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 


