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  HOTARAREA NR. 88/2020 

privind aprobarea Planului de Actiuni si lucrari de interes local pentru 

persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2021 

 

  

               Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 27.11.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 92/2020 si Referatul de aprobare nr. 92/20.11.2020  intocmit 

de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei 

hotarari privind aprobarea Planului de Actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de 

munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2021; 

         Avand in vedere raportul nr. 92/25.11.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea si avizele comisiilor de specialitate a CL 

pentru  administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si 

protectie sociala,  inregistrat in registrul special la nr. 96/27.11.2020; 

Luand in considereare: 

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

si completarile ulterioare;  

-prevederile art. 28 alin.(1) -(2)  si (3) din HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

           In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin.(2), lit. d, alin.7, lit. p, art. 139 alin. (1), alin. (3), 

lit.c coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 

alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

HOTARASTE: 

 

 Art.1.(1) Se aproba Planul de Actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca 

din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021, conform Anexei  ce face parte 

integranta din prezenta hotarare.  

         (2) Planul de acţiuni şi lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi  

 prezentat spre aprobare Consiliului Local. 

  

Art.2.(1) Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligatia 

de a efectua  actiunile  si lucrarile  de interes local in functie de  numarul de ore calculate  proportional  

cu cuantumul ajutorului social. 

          (2) Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care 

beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe 

tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.        

                    (3) Norma de munca  pe zi este de 8 ore. 

  

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  viceprimarul comunei si 

compartimentul asistenta sociala. 

 

Art.4. Prezenta hotarare  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea 

nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Art.5. Hotararea se comunica  Institutiei Prefectului jud.Hunedoara, Agentiei judetene de  

Prestatii Sociale Hunedoara, Primarului si viceprimarului comunei Santamaria-Orlea, compartimentului  

asistenta sociala,  se afiseaza  la avizierul  primariei si se va publica  pe site-ul institutiei. 

 

 

Santamaria-Orlea,  27.11.2020 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        CONTRASEMNEAZA  

                                BIRIS IOAN                                                    SECRETAR GENERAL                                                                                                                        

                                                                                               BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 

 Consilieri în funcţie 13, Consilieri prezenţi: 13, voturi pentru: 13, impotrivă: 0, abţineri: 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Anexa la HCL nr.88/2020 

 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

intocmit in conformitate cu prevederile  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata 

 

 

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse  Termene 

de 

realizare 

Resurse Responsabil 

1. Lucrari de intretinere a 

centrului din  satul de 

resedinta al comunei 

 

 Curatirea santurilor  de 

scurgere a apei rezultata din 

ploi si zapezi ,indepartarea 

resturilor vegetale,a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor 

 

 

permanent 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

2. Lucrari  de intretinere  a 

zonei adiacente a Scolii 

gimnaziale  Santamaria-

Orlea 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor 

 

 

permanent 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

3. Lucrari de curatire 

manuala a  albiilor 

paraurilor de pe raza 

comunei 

Indepartarea  vegetatiei 

specifice  crescute in albia 

paraurilor,a gunoaielor 

depozitate in aceste 

zone,decolmatare,  sapaturi 

manuale 

 

 

permanent 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

4. Lucrari  de intretinere  a  

acostamentului pe 

lungimea  drumurilor 

comunale  

Indepertarea  malului si a altor 

resturi,ramase in aceste zone 

ca urmare a scurgerii  apei 

rezultate  din precipitatii 

 

 

permanent 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

5. Lucrari de intretinere  in 

incinta curtilor  

institutiilor publice (scoli, 

camine culturale,etc.)  

din comuna 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, vopsirea si 

repararea gardurilor, etc.,  

 

 

permanent 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

6. Intretinerea in sezonul 

rece a drumurilor 

comunale 

Indepartarea zapezii cu 

mijloace manuale,imprastierea 

materialelor antiderapante, etc. 

Lunile  

1-3,10-12  

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

7. Lucrari de intretinere  in 

incinta curtii cabinetelor 

medicale 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor,  vopsirea si 

repararea gardurilor, etc., 

 

 

permanent 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

8. Alte  activitati de interes 

si utilitate publica 

Asigurarea  depozitelor de 

combustibil  solid( lemn) la 

institutiile publice; 

Diferite  activitati de 

intretinere si reparatii 

ocazionate de producerea  unor 

fenomene naturale( ploi 

torentiale, vant puternic, 

incendii, inundatii, 

cutremure,etc.,) 

 

 

 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

9. Lucrari de intretinere a 

zonei centrale  din  satele 

apartinatoare   comunei 

 

Curatirea santurilor  de 

scurgere a apei rezultata din 

ploi si zapezi  indepartarea 

resturilor vegetale, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor 

 

 

permanent 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 



10. Lucrari de demolare a 

constructiilor dezactivate 

din domeniul privat al 

comunei 

Demolarea propriu-zisa, 

selectia materialelor 

refolosibile si transferul 

acestora catre  locurile special 

amenajate, pregatirea 

terenurilor in vederea redarii 

unei noi destinatii 

Interventii  

ocazionale 

Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

11. Lucrari de  curatire  a 

resturilor vegetatale 

aflate pe marginea 

drumurilor comunale, 

judetene si nationale 

Curatirea santurilor  de 

scurgere a apei rezultata din 

ploi si zapezi, indepartarea 

resturilor vegetale, a 

maracinisurilor, a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor 

 

 

permanent 

 Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

12. Lucrari de curatire si 

intretinere a  terenurilor 

din domeniul public si 

privat al comunei 

Conform Planului de Actiuni 

si lucrari de interes local 

pentru persoanele apte de 

munca din familiile beneficiare 

de venit minim garantat pe 

anul 2018 

 

permanent Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

13 Asigurarea unui mediu 

natural, sanatos,  al  

domeniului public si 

privat al comunei  prin  

lucrari de ecologizare 

Lucrări de ecologizare a 

zonelor afectate de depozitări 

deşeuri menajere, necontrolate 

şi a zonelor inaccesibile 

operatorului de salubrizare 

permanent Beneficiarii 

Legii 416/2001 

mod si compl.  

Viceprimar 

 

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA  

                                BIRIS IOAN                                                    SECRETAR GENERAL                                                                                                                        

                                                                                               BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


