
R O M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A M 
                  
       

H O T Ă R Â R E A  Nr.6/2016 

 privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2016 
 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016; 
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum si rapoartele de aviz favorabil  ale 
comisiilor de specialitate nr. 1, nr.2  şi nr. 3 ale Consiliului local Tiream, 

Văzând  prevederile art.28 alin.(3) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
privire la aprobarea si reactualizarea anuala a planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local. 

Luând în considerare  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare , 

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit. a) pct.2 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001,republicata, cu privire la atribuţia consiliului local de a  asigura, 
potrivit competentelor sale si in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, 
a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială. 

 În temeiul predererilor art.  36, alin.(6) lit.a) pct.2 coroborate cu prevederile art..45  
alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aproba Planul anual de actiuni sau de lucrari de interes local, pe anul 
2016 prestate de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara a 
ajutorului social,  pentru sumele acordate ca ajutor social,  portivit anexei ,care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. - Lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care 
urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local se va afisa la avizierul primariei. 

Art.3. - Planul anual de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2015 poate fi 
reactualizat de consiliul local.  

Art.4.- Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza : 
- viceprimarul comunei in privinta actualizarii planului  
- si asistentul social al primariei pentru afisarea listelor. 

          Art.5. - 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 29 ianuarie 2016 
  

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
          Consilier local :Man Niculae                            Secretar: Maria Grigoraş 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R - 
Nr. 59 din 11.01. 2016 
 
 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2016 

 
Având in vedere prevederile art.6 alin.(7) si (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul  

minim garantat, cu privire la aprobarea anuală  prin hotarare a consiliului local a planului de 
actiuni sau de lucrari de interes local. 
Văzând  prevederile : 

 art.28 alin.(3) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de  
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu privire la 
aprobarea si reactualizarea anuala a planului de actiuni sau de lucrari de interes local. 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,                                   
 În conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001,republicată, cu privire la atributia consiliului local de a  asigura, potrivit 
competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 
sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială. 

În temeiul predererilor art.  36, alin.(6) lit.a) pct.2 coroborate cu prevederile art.45  
alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aprobă Planului anual de acţiuni sau de lucrari de interes local pe anul 
2016 prestate de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara a 
ajutorului social,  pentru sumele acordate ca ajutor social,  portivit anexei,  care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. - Lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care 
urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local se va afişa la avizierul primariei. 

Art.3. - Planul anual de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2016 poate fi 
reactualizat de consiliul local.  

Art.4.- Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza : 
- viceprimarul comunei in privinta actualizarii planului  
- asistentul social al primariei pentru afişarea listelor. 

          Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică cu : 
                                                                        - Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare; 
                                                                        - A.J.P.I.S.  Satu Mare, 
                                                                        - Se publică pe sit-ul : www.tiream.ro  
                                                                        - Cetăţeni,prin afişare la avizierul Primăriei  
     Tiream, la 11 ianuarie 2016 

 
                                INITIATOR, 

                       PRIMAR 
dl.Schvegler Arpad 
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R o m â n i a  
Judeţul Satu Mare 
Comuna  Tiream 
- P r i m a r - 

 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre cu  privire la aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari 

de interes local pe anul 2016 
 

 
În conformitate cu predererilor art.  36, alin. (2) lit.d)  din Legea nr.215/2001 a  

administratiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare , consiliul 
local asigură gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, iar potrivit  art.36,alin.(6) pct.2 
din Legea nr.215/2001 consiliul local asigură : serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri 
aflate in nevoie sociala. 

Având in vedere prevederile art.6 alin.(7) si (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul  
minim garantat, cu privire la aprobarea anuala prin hotarare a consiliului local a planului de 
acţiuni sau de lucrări de interes local. 

Văzând  prevederile art.28 alin.(3) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
privire la aprobarea si reactualizarea anuala a planului de actiuni sau de lucrari de interes 
local. 

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001,republicata, cu privire la atributia consiliului local de a  asigura, potrivit 
competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 
sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a 
familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială. 

În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele 
ale art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

INIŢIEZ: 

proiectul de hotărâre cu  privire la aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari 
de interes local pe anul 2016 

 

 
             Tiream, la 11 ianuarie 2016 
 

                                                                           
PRIMAR, 

dl..Schvegler Arpad 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
Compartimentul juridic,resurse umane,autoritate tutelară şi asistenţă socială - 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre cu  privire la aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de 

interes local pe anul 2016 
 

 
    Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin  consilier  Freund Agneta - Lucia, în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, formulez prezentul raport 
cu privire la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Planului anual de acţiuni sau de 
lucrări de interes local pe anul 2015,  iniţiat de domnul primar Schvegler Arpad. 

Avand in vedere prevederile art.6 alin.(7) si (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul  
minim garantat, cu privire la aprobarea anuala prin hotarare a consiliului local a planului de 
actiuni sau de lucrari de interes local. 

Văzând  prevederile art.28 alin.(3) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
privire la aprobarea si reactualizarea anuala a planului de acţiuni sau de lucrari de interes 
local. 

Luând în considerare faptul că  primăria comunei Tiream,în prezent, acordă asitenţă 
socială  la un număr de aproximativ ……. persoane, reprezentând  persoane singure şi familii 
alcătuite din 2  şi peste 5 persoane ,care au depus cerere de acordare a V.M.G. potrivit 
prevederilor legale în vigoare , fiind astfel înregistrate  şi în plată, în prezent, un număr de…. 
dosare , se impune  elaborarea  şi aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pe 
anul 2016. 

Ţinând cont că în conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată, cu privire la atribuţia consiliului local de 
a  asigura, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială, domnul primar în 
calitatea sa de  autoritate locală a elaborat planul de acţiuni locale pe anul 2016, îndeplinind 
astfel prevederile art.28 alin.(3) din H.G.nr.50/2011 . 

Conform planului  anual de actiuni şi lucrări  de interes local pe anul 2016, numărul 
persoanelor care beneficiază de ajutor social şi au obligaţia de a efectua activităţi de interes 
public sunt în număr de 76, care au de efectuat un total de 266 zile  de muncă echivalat cu  

48228 ore de muncă, pe perioada ianuarie - decembrie 2016. 
        Date fiind cele menţionate şi faptul că  acordarea asistentei sociale persoanelor  aflate 

în nevoie socială cade în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, se impune 
aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local, pe anul 2016, de către 
Consiliul local al comunei Tiream.. 

Având în vedere aceste considerente ,iniţiatorul proiectului  este îndreptăţit să-l 
supună dezbaterii şi aprobării consiliului local al comunei Tiream. 

 
Tiream, la  11 ianuarie 2016 

 
 C O N S I L I E R, 

Freund Agneta - Lucia 
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