CONSILIUL LOCAL BUNESTI
JUDEŢUL VÂLCEA
HOTĂRÂREA NR 3
Privitor la : Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local
pe anul 2013
Consiliul local Bunesti jud. Vâlcea intrunit in şedinţa ordinara din data de
.02.2013, la care participa un nr de 11
consilieri din 11 in funcţie.
Prin hotărârea nr 25/2012 domnul PATRU CONSTANTIN _a fost ales preşedinte
de şedinţa pe o perioada de trei luni decembrie,ianuarie, februarie,
Luând in dezbatere:
Expunerea de motive prezentata de primarul localităţii, prin raportului nr 821
din 21 .02.2013 prin care propune aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes
local pe anul 2013,raportul compartimentului de resort inregistrat sub nr 822 din
21.02.2013
Având in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
inregistrat sub nr873/25.02. 2013 prin care se aproba favorabil proiectul de hotărâre
Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre intocmit de secretarul
comunei Bunesti inregistrat sub nr 874/25.02. 2013.
Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr 53/2003 privind transparenta
decizionala cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ.
Tinind cont de prevederile art. 28 alin 3 din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat .aprobate prin HG nr 50/2011.
Tinand cont de prevederile art 36 alin 1 coraborat cu art.45 alin 1 din Legea nr
215/2001 privind administraţia publica locala cu un nr de 11 voturi din 11 adopta
următoarea:

HOTĂRÂRE
Art. 1.
Se aproba planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2013 conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2.
Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul localităţii,
si doamna Geana Victoria consilier in cadrul compartimentului asistenta sociala.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul secretarului in termenul prevăzut
de lege Primarului , Instituţia Prefectului Judeţul Vâlcea si se aduce la cunoştinţa publica
prin afişare la sediul Primăriei.
Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
SECRETAR
GEANA ELENA ADRIANA

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.j*

l.Curatirea si igienizarea albiei minore si majore a râului Govora de la intrare pana la
ieşirea din comuna;
2.Curăţirea si igienizarea albiei minore si majore a paraurilor:
-

Valea Bunestiului
Valea Titireciului
Valea Olarului
Valea Oarzanelor

3.Curatirea zonelor limitrofe a podurilor si podeţelor din zona drumurilor publice;
4.Curatirea,decolmatarea şanţurilor de garda a drumurilor comunale si săteşti;
5.întreţinerea spatiilor verzi existente;
6.Curăţirea si întreţinerea cailor publice de acces, alei, trotuare;
7.1mprastierea agregatelor mineraleţpietris, piatra);
8.Decoronarea , defrişarea , după caz tăierea vegetaţiei forestiere din zona limitrofa a
cailor de acces, drumurile publice si cele aflate in zona retelor electrice;
9.Dszapezirea cailor de acces, zonelor publice;
lO.Imprastierea de material antiderapant.
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