
R O M Â N I A  
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- P R I M A R - 
Nr. 207 din 27.01.2020. 
 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                         
privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor 

de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 

  

     Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ……….2020;             
 Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, în calitate de iniţiator, 
înregistrată, înregistrat sub nr.183/23.01.2020, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort nr..365/10.02.2020, şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului local al 
comunei Tiream, 
 În conformitate cu prevederile  art.6 alin.  (2), (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privi venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  și ale art. 28 alin. (1) și (3) din Anexa la 
H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b), art.139 alin.(1), alin. (3) 
lit. i) şi art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare . 

     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aprobă Planului anual de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, 
pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din 
familia beneficiară de ajutor social, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.- Supravegherea beneficiarilor de ajutor social, apţi de muncă, pe toată durata 
desfăşurării lucrărilor se va efectua de către viceprimarul  comunei Tiream. 

Art.3. - Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum si  lista cuprinzând persoanele 
care urmează sa efectueze acţiuni sau lucrări de interes local se va afişa la avizierul primăriei 
comunei Tiream. 

Art.4. - Planul anual de actiuni  si de lucrari de interes local pe anul 2020 poate fi 
reactualizat de consiliul local, prin hotărâre.  

Art.5.- Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se încredinţează viceprimarul comunei  
Tiream şi consilierul  cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate a 
primarului comunei Tiream. 
          Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, 
Compartimentului de asistenţă socială, se publică pe site -ul www.tiream.ro,  cetăţeni prin  afişarea 
la  avizierul Primăriei comunei Tiream. 
 

Tiream , la  27 ianuarie 2020 
 

                     Iniţiator proiect                                                        Avizat pentru legalitate 
                           PRIMAR ,                                                        Secretar general UAT Tiream                                                       
                      dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
 

Red./Tehn.M. Grigoraş                                                                                                                                                                                                    

2.Ex.originale.  

http://www.tiream.ro/


 

 
ROMANIA 
JUDETUL SATU MARE                                                         Anexa, la PROIECT 
COMUNA TIREAM 

- PRIMAR-  
 Nr. 207 din 27.01.2020. 
 
      
 

PLANUL ANUAL  
DE ACȚIUNI SAU  DE LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020 

Tabelul cuprinde lucrarile care se vor efectua  lunar ,calculand si timpul necesar pentru efectuarea lucrarii: 
Nr. 
crt. 

 
   FELUL     LUCRARII 

TIMP NECESAR 
(ORE) 

1 Tunsiarba : primarie, parc,moara 300 

2 Tunsiarbateren de fotbal 250 

3 Tunsiarba : camineculturaleTiream, Vezendiu, Portita,  250 

4 Curatatsanturile din localitati 520 

5 Curatenievestiar /terenfotbal 250 

6 Curatatsanturile din fata caminului cultural, politie 250 

7 Cositiarba la intrarile in localitatile: Tiream, Vezendiu , Portita 646 

8 Intretinereaparcului (tunsarbori, trandafiri) 502 

9 Curateniecamineculturale 300 

10 Colectarteadeseurilormenajere 400 

11 Colectarea de PET-uri, sticle 400 

12 Lucrari de curateniesiamenajarecladireprimarie 300 

13 Lucrari de curateniesiamenajarecamin cultural 100 

14 Lucrari de curateniesiamenajarevestiarteren sport 350 

15 Curatarea santurilor( primarie, parc, politie, camine cultural Tiream, 
VezendiusiPortita 

400 

16 Curatarea santurilor de scurgere a apei in afara comunei 500 

17 Cosit  iarba zona de agreement si sport 500 

18 Intretinere, tuns iarba in satele Vezendiu siPortita 300 

19 Taiat lemne               400 

20 Maturat trotuare și drumuri sătești 500 

21 Lucrari de deszapezire drumuri, trotuare 350 

22 Varuit copaci 100 

23 Vopsit garduri  100 

Total ore 7968 

 
Numarul persoanelor care beneficiaza de ajutor social si au obligatia de a efectuaactivitati de interes public  
este: 40 
 
In total au de efectuat :996 zile 
 
Calculat in ore este echivalent cu: 7968 ore / an ;respective 664 ore/ luna 
.  

      Tiream , la  27 ianuarie 2020 
 

                     Iniţiator proiect                                                        Avizat pentru legalitate 
                           PRIMAR ,                                                        Secretar general UAT Tiream                                                       
                      dl. Tar Nicolae                                                       jr.Maria GRIGORAŞ 
 
 

Red./Tehn.M. Grigoraş                                                                                                                                                                                                    

2.Ex.originale.  


