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R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 

COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

          e-mail: office@satchinez.ro 

 

 

PROIECT DE HOTARARE NR 02 

DIN DATA DE 16.01.2023 

 
privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 

ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social 

 
             
              Cheaua Florin Olimpiu  in calitate de Primar al comunei Satchinez 
              În conformitate cu prevederile art.28 alin.2 si 3 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat; 
              Având în vedere Raportul şi Avizul favorabil dat de către Comisiile din cadrul Consiliului Local 

Satchinez; 
              În temeiul art. 129 alin. 1, alin.7 lit.b, art. 136 alin. 1, 2 și 3 lit. a, alin. 8 lit. a-d și alin. 10, art. 

139 alin.1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

 
PROPUNE: 

 

              Art.1 - (1) Se  aprobă Planul  de  acţiuni  sau  de  lucrări  de  interes  local  pentru repartizarea 
orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social in anul 2023 , prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                          (2) Planul  de  acţiuni  sau  de  lucrări  de  interes  local  poate  fi  reactualizat  pe 

parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de solicitările venite din partea 
instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă. 

 

               Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Chircea                              
Sorin Constantin, Șef formație muncitori și Compartimentul de Asistență Socială. 
 
               Art. 3 – Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 
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• Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ; 

• Se va afișa. 

 
 

 
 

 

INITIATOR PROIECT 

PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

       

 

                                                           AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

                                                               ROBANESCU ANDREI  

 

 

 

Privind  Avizarea Proiectului de Hotarare nr 02/16.01.2023 privind aprobarea planului de acţiuni 

sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele 

beneficiare de ajutor social 

 

 

 
COMISIA II – Comisia pentru administrație publică locală, juridică,ordine publică, protecție socială, dezvoltare 
urbanistică și amenajarea teritoriului 

 
                    1. BERBECE IULICĂ  -președinte  
         2.CALU ELENA -secretar  
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA  SATCHINEZ 

PRIMAR 

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82 
Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502 

e-mail: office@satchinez.ro 
                                                                                    ANEXA  la P.H. nr. 02/16.01.2023 

PLAN DE ACŢIUNI/ LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse Termene 
de 

realizare 

Resurse Responsabil 

1.  
Intreţinerea şi igienizarea 

malurilor râurilor si a 
pârâurilor aflate pe 
teritoriul comunei 

 
Îndepărtarea resturilor vegetale, 

colectarea deşeurilor în mod 
selectiv şi transportarea acestora 

la locuri special amenajate 

 
Permanent 

 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

 
Chircea Sorin 

 

2. 

 
Lucrări de întreţinere în 

zona cimitirelor 

 
Îndepartarea mărăcinişurilor, a 
resturilor vegetale, întreţinerea 

gardurilor, etc 
 

 
Permanent 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

Chircea Sorin 

 

3. 

 
Întreţinere zonă centrală 
(cămin cultural, dispensar 

uman, parc, şcoală, 
grădiniţă,primărie) 

 
Îndepărtarea resturilor vegetale, 

a mărăcinişurilor, întreţinerea 
gardurilor, plantare de arbuşti şi 

pomi fructiferi, flori, etc 

 
Permanent 

 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

 
Chircea Sorin 

 

4. 

 
Lucrări de întreţinere în 

incinta curţilor instituţiilor 
publice 

 
Indepartarea resturilor vegetale, 
a maracinisurilor, a gunoaielor, 
intretinerea acostamentelor, 

vopsirea si reparatia gardurilor 

 
Permanent 

 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

 
Chircea Sorin 

 

 

5. 

 
Lucrări de curăţare a 

resturilor vegetale aflate 
pe spaţiul verde, 

marginea drumurilor 
comunale şi judeţene 

 

 
Curăţarea şanţurilor de scurgere 
a apei rezultată din ploi şi zăpezi, 
îndepărtarea resturilor vegetale, 
a mărăcinişurilor, a gunoaielor, 
întreţinerea acostamentelor, 
văruirea copacilor plantaţi pe 
domeniul public al comunei. 

 
 

Permanent 

 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

 
Chircea Sorin 

 

6. 

 
Alte activităţi de interes şi 

utilitate publică 

 
Activităţi de depozitare a 

combustibilului solid(lemne de 
foc) la şcoli şi grădiniţe, diferite 

activităţi de întreţinere şi reparaţii 
datorate unor fenomene naturale 

(ploi torenţiale, vânt puternic, 

incendii, cutremure, inundaţii) 

 
Intervenţii 
ocazionale 

 
Beneficiarii 

Legii 
416/2001 

 
 

Chircea Sorin 

 

             PRIMAR                                                       AVIZAT – SECRETAR GENERAL 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU                                            ROBANESCU ANDREI 
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