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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local 

 

Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba, întrunit în şedintă ordinară din data de 

22.12.2021; 

Luând în dezbatere: 

 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local, 

iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Asistență socială și Bibliotecă;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, 

cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează 

acţiuni sau lucrări de interes local; 

Ținând cont de prevederile:  

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

şi completările ulterioare;  

- 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 modificările și completările 

ulterioare; 

- art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1.  Se aprobă Planul de acţiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate  de către 

persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aferent anului 2022, 

potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei 

Ciugud și Compartimentul Asistență socială și Bibliotecă al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Ciugud . 

 Art.3. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Instituţiei prefectului judeţul Alba; 

 - Compartimentului Asistență socială și Bibliotecă; 

 - Viceprimarului comunei Ciugud;  

 - Primarului comunei Ciugud;  

 - un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

Ciugud, 22.12.2021 

Nr.136 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 100 

% din numărul consilierilor în funcţie 

 



                                                                      Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud  nr. 136/2021 

 

PLAN DE ACTIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ  

 

 

    

Nr.crt. 
            Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse 

Termen de    

  realizare   
               Resurse       Responsabili 

1 
Drumurile și localitățile 

aferente  comunei Ciugud 

- curățarea și întreținerea 

drumurilor de zăpadă, gheață, 

polei, etc.; 

- lucrări specifice perioadei de 

iarnă, deszăpezit și  

administrarea de materiale 

antiderapante; 

- toaletarea vegeției de pe 

acostamentul drumurilor  

noiembrie-

martie 

Persoanele apte de munca 

în familiile beneficiare ale 

Legii nr.416/2001 

- Viceprimar 

- Compartiment 

asistența socială 

- curățarea șanțurilor de scurgere 

a apei rezultată din ploi sau 

zăpezi, îndepărtarea resturilor 

vegetale, a gunoaielor, 

întreținerea acostamentelor; 

-  adunat hârtii și pet-uri de pe 

marginea drumurilor ; 

- amenajare spații verzi. 

permanent 

- cosit iarba; 

-  încărcat,  descărcat, transportat 

resturi vegetale şi deşeuri de pe 

marginea  

drumurilor; 

-  curățarea și vopsirea podurilor 

martie-

noiembrie  



și podețelor, 

- curățarea și vopsirea 

parapeților metalici 

2 

Lucrări de curățare 

manuală a albiilor văilor de 

pe raza comunei Ciugud și 

a malului râului Mureș 

- îndepărtarea resturilor vegetale 

și strângerea acestora; 

- tăiat  iarba și îndepărtarea 

mărăcinișilor; 

- îndepărtarea gunoaielor 

aruncate accidental; 

Intervenții 

ocazionale 

Persoanele apte de munca 

în familiile beneficiare ale 

Legii nr.416/2001 

     - Viceprimar 

     - Compartiment 

asistența socială 

3 
Parcul din localitatea 

Limba 

- plantarea și întreținerea 

pomilor, a florilor, a gazonului 

din parc și zonele verzi 

amenajate; 

- văruit pomi și borduri; 

- săpat și udat trandafiri, alte 

flori ornamentale, gazon; 

- executat gropi pentru plantat 

pomi; 

martie-

octombrie 
Persoanele apte de munca 

în familiile beneficiare ale 

Legii nr.416/2001 

     - Viceprimar 

     - Compartiment 

asistența socială 

- îndepărtarea gunoaielor; permanent 

4 
Sediul vechi al Primăriei 

comunei Ciugud 

- măturat și strâns gunoaie; 

- săpat, udat și tăiat trandafiri și 

alte flori/plante ornamentale; 

- fasonat arbuști; 

- executarea lucrărilor de plivit 

flori; 

- văruitul pomilor din livada 

Primăriei; 

- cosit și greblat iarba; 

- adunarea materialelor vegetale 

rezultate în urma cositului. 

Intervenții 

ocazionale 

Persoanele apte de munca 

în familiile beneficiare ale 

Legii nr.416/2001 

     - Viceprimar 

- Compartiment 

asistența socială 



5 
Rigolele de pe raza 

comunei Ciugud 

Sapaturi, îndepărtare resturi 

vegetale/gunoaie permanent 

Persoanele apte de munca 

în familiiile beneficiare ale 

Legii nr.416/2001 

     - Viceprimar 

     - Compartiment   

asistența socială 

6 
Domeniul public/privat al 

comunei 

- Demolare, selectare materiale 

refolosibile si transferarea 

acestora către locuri special- 

amenajate; 

- lucrări de întreținere pășuni, 

respectiv lucrări de curațare a 

acestora de gunoaie și de arbuști. 

intervenții 

ocazionale 

 

Persoanele apte de munca 

în familiiile beneficiare ale 

Legii nr.416/2001 

     - Viceprimar 

     - Compartiment 

asistența socială 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                                                                     Contrasemnează secretar general 

 


