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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7/20.01.2022 
privind aprobarea  planului de lucrări de interes local cu beneficiarii de ajutor social , conform 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificată si completată pentru anul 2023 

 
Consiliul Local al Comunei Arieseni, județul Alba, întrunit in ședință publică  

            Luând in dezbatere:  
- proiectul de hotărâre nr. 7/20.01.2023 privind aprobarea planului de lucrări de interes local cu 

beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificată si 
completată pentru anul 2023 ; 

- Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de 
ajutor social din Comuna Arieseni pentru anul 2023 întocmit si adaptat la nivel local ; 

- Raportul compartimentului asistenta sociala înregistrat sub nr.330 /20.01.2023 ; 
- Referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Arieseni , înregistrat sub nr. 329  din 

20.01.2023 
Văzând prevederile art. 6 alin. 2 , 7 , 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat   

ale art.28 alin.3 din HG nr. 50/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
416/2001 ; 

In temeiul art. 139 alin. (1), alin.(3) lit. i coroborat cu cele  ale art.129 din Ordonanța de 
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , adopta  prezenta, 

 
HOTĂRĂRE 

      Art.1 Se aprobă planul de lucrări de interes local cu beneficiarii de ajutor social, conform 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , modificată și completată prevăzut in Anexa nr. 1 
la prezenta hotărâre; 

      Art.2 Se însărcinează viceprimarul Comunei Arieșeni si dna Ivan Eugenia-persoana cu 
atribuții în Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Arieșeni pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri ;     

Art.3  Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Alba, Primarul comunei 
Arieșeni, Viceprimarului comunei Arieșeni, Compartimentului Asistență socială, afișare la sediul 
primăriei și pe site-ul www.comuna-arieseni.ro. 
                                                                                                             avizează pentru   legalitate 

Primar,                                       pt. secretar general comună, 
   Gheorghe PANTEA                                                   inspector asistent 
                                                Ionel-Viorel BELEI 
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                                                                            Anexa nr. 1 la PH 7/20.01.2023  
           
PLAN  DE ACTIUNI SAU  LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2023 

pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,  
cu modificările si completările ulterioare 

Nr. 
Crt. 

Denumirea lucrarii Termen de 
realizare 

Resurse  

1 Curatirea manuala a zapezii afanate, strat 15-30 cm Noiembrie-
martie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

2 Curatirea manuala a zapezii batatorite, strat 15-30 cm Noiembrie-
martie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

3 Curatirea manuala a ghetii, strat 3-5 cm Noiembrie-
martie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

4 Combaterea poleiului cu raspandirea directa a 
materialului antiderapant 

Noiembrie-
aprilie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

5 Strangerea si depozitarea diferitelor materiale 
imprastiate  pe teren 

Permanent Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

6 Desfundarea manuala a santurilor Aprilie-
octombrie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

7 Curatirea si inlaturarea stratului de noroi de pe 
domeniul public sau privat al Comunei 

Martie -
octombrie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

8 Desfundarea si curatirea albiei sub podete Ocazional Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

9 Diferite acrivitati de intretinere si reparatii ocazionale 
de producerea unor fenomene natural (ploi torentiale, 
vant puternic, incendii, cutremure, inundatii) 

Permanent Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

10 Curatarea santurilor de vegetatie indepartarea 
gunoaielor  

Martie-
noiembrie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

11 Maturat piata Permanent Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

12 Vopsitorii pe tamplarie de lemn Martie-
septembrie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

13 Curatirea manuala a rigolelor  Martie-
octombrie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

14 Degajarea terenului  de corpuri straine Permanent Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

15 Crapat si depozitat lemne la institutii Ocazional Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

16 Curatat malul cursurilor de apa Martie -
noiembrie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

17 Efectuarea curateniei in spatiile Primariei si 
instututiilor subordonate 

Ocazional Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

18 Efectuarea curateniei dupa targurile de tara Martie-
noiembrie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

19 Adunat hartii si pet-uri, de pe marginea  drumurilor Permanent Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

20 Transport material cu lopata, max. 3 m orizontal sau 2 
m vertical 

Martie-
noiembrie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

21  Transport material cu roaba la 30 m Martie-
noiembrie 

Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

22 Degajarea terenului de frunze si crengi Ocazional Beneficiarii Legii nr. 416/2001 

   
   PRIMAR                                                                                                      CONSILIER  ASISTENT 
  PANTEA GHEORGHE                                                                        IVAN EUGENIA 
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