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HOTĂRÂREA NR.                /2021 

privind aprobarea Planului de lucrări  de interes local pe anul  2022 

 

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

Ţinând cont de faptul că a fost îndeplinită procedura prevăzută de art.1, art.4, 

art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, 

În  baza prevederilor art.6 alin. (2) și alin. (7)  din Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu completările şi modificările ulterioare  

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(7) lit. p),   art. 136 alin.(1) , art. 196 

alin.(1) lit. a)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/ 20019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1-Se  aprobă Planul de lucrări de interes local pe anul 2022, conform 

anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2  La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului local al oraşului 

Aninoasa nr.56/15.12.2020 îşi încetează efectele. 

 Art.3-Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios  administrativ  

competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art.4-Prezenta se comunică: 

 Instituţiei Prefectului; 

 Primarului oraşului Aninoasa; 

 Direcţia de Asistenţă Socială Aninoasa; 

  Afişiere şi presă; 
 

Aninoasa           05.10.2021 

PRIMAR, 

JR.DUNCA NICOLAE 

         

 

 



 

 

                                    ANEXA NR.1 La Hotărârea Consiliului Local nr. _____/2021 

 

 

PLAN DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL ANUL 2022 

 

 

1. SALUBRIZARE PÂRÂU ANINOASA 

2. SALUBRIZARE RÂUL JIUL DE VEST PE RAZA ORAŞULUI 

ANINOASA 

3. CURĂŢIRE – ÎNTREŢINERE CANAL COLECTOR APE PLUVIALE 

STR. JIULUI ŞI PÂRÂU VALEA STANCĂ, STR. BĂNCILONI, STR. 

COSTENI, STR. VULCULEŞTI, STR. CĂTĂNEŞTI, STR. BUJORULUI, 

STR. CENTRU 1, STR. CENTRU 2. 

4. MĂTURAT STRĂZI, CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE STR. LIBERTĂŢII 

5. MĂTURAT STRĂZI, CURĂŢIRE ŞI ÎNTREŢINERE CARTIER STR. 

BUJORULUI 

6. CURĂŢIRE ZONĂ DE SIGURANŢĂ GARĂ ISCRONI – POD JIU DE 

VEST 

7. ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢIRE ZONA INTERSECŢIA LIVEZENI ŞI 

DĂNUŢONI 

8. ÎNTREŢINERE STR. LIBERTĂŢII ŞI ZONA ISCRONI  

9. ÎNTREŢINERE INCINTĂ ŞCOLI ŞI AMENAJARE SPAŢII VERZI 

10. ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢIRE CIMITIRE 

11. CURĂŢIREA PARCELELOR DE TEREN (PĂŞUNI), PROPRIETATEA 

CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 
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REFERAT DE APROBARE 

Pentru Planul de lucrări  de interes local pe anul  2022 
 

 

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 După cum ştiţi, la sfârşitul fiecărui an, aprobăm în consilul  local ce activităţi 

vor desfăşura persoanele care beneficiază de venitul minim garantat pe parcursul 

anului următor. 

 Aceste acţiuni se vor desfăşura în interesul comunităţii, în special în ceea ce 

priveşte curăţenia oraşului, îndepărtarea deşeurilor de pe albia pâraielor, întreţinerea 

spaţilor verzi precum şi alte activităţi care apar ca fiind necesare pe parcursul anului.  

        Lucrările de interes local propuse a se efectua în anul 2022  sunt prevăzute în 

anexa ce face parte integrantă din hotărâre.    

Direcţia de Asistenţă Socială va întocmi raportul de specialitate pe care îl va 

susţine în faţa comisiei juridice pentru avizare şi în faţa Consiliului Local pentru 

aprobare 

Având în vedere cele expuse mai sus apreciez ca oportună aprobarea 

proiectului de hotărâre în forma redactată. 

 
Aninoasa         18.10.2021 

 

PRIMAR, 

JR.DUNCA NICOLAE 
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ROMANIA 

ORAŞUL ANINOASA 

JUDETUL HUNEDOARA 

Nr. 6175/28.10.2021 

                       

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

Subsemnata Ungureanu Doina, Director executiv al Direcţiei Publice de 

Asistenţă Socială, prin prezentul raport vă supun atenţiei urmatoarele aspecte  

Temeiul de fapt 

Primarul oraşului Aninoasa a iniţiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Planului de lucrări  de interes local pe anul  2022 

Argumente de oportunitate  

Având în vedere faptul că activitatea de curăţire a oraşului este necesar a fi 

efectuată pe parcursul întregului an şi pentru activitatea de salubrizare a oraşului nu a 

fost contractată nicio firmă suntem nevoiţi să realizăm aceste activităţi dar şi altele cu 

ajutorul persoanelor beneficiare de venitul minim garantat. În acest sens, la sfărşitul 

fiecărui an, trebuie aprobat în cadrul consiliului planul de acţiuni pentru anul următor. 

Reglementări legale incidente 

In conformitate cu art.6 alin. 2, din Legea nr. 416/2001 pentru sumele acordate 

ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore 

apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea 

primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal 

de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii iar conform alin. 

7 al aceluiaşi articol primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să 

ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de 

tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări 

de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin 

hotărâre a consiliului local 

Concluzii şi propuneri 

 Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru 

care, apreciez că poate fi supus aprobării Consiliului Local în forma redactată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

JR. UNGUREANU DOINA 
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