ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLIȘTEA

str. Joseni nr. 447, sat Săliștea, comuna Săliștea, județul Alba, cod poștal 517655, tel.: 0258762101,
website: www.comuna-salistea.ro, e-mail: primaria_salistea@yahoo.com

HOTĂRÂRE

Referitor la: aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
publică,

Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021, ședință

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 72 din 23.12.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
- anunțul nr. 5771 din 23.12.2020 privind publicarea proiectului de hotărâre;
- prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 28, alin. 3 din anexa la H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 198 din
O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- referatul de aprobare nr. 72 din 23.12.2020 al primarului, inițiatorul proiectului de hotărâre;
- raportul nr. 317 din 22.01.2021 al compartimentului de resort;
- avizul nr. 4 din 27.01.2021 al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism;
- avizul nr. 4 din 27.01.2021 al comisiei de specialitate nr. 2 – juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială;
- avizul nr. 4 din 27.01.2021 al comisiei de specialitate nr. 3 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie
copii, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte,
în temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de către beneficiarii de
ajutor social, cu o ritmicitate săptămânală în cursul anului 2021, conform Legii nr. 416/2001, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului, viceprimarului comunei,
compartimentului asistență socială din cadrul Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei
Prefectului - judeţul Alba.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează pentru legalitate,
Cugerean Ioan-Valentin
SECRETAR GENERAL
Ionescu Mihaela-Alina
Săliștea, 28.01.2021
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ANEXĂ LA H.C.L. NR. 4 DIN 28.01.2021
PLAN DE DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PERIODICE, CE
URMEAZĂ A FI EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, CONFORM
LEGII NR. 416/2001

În cursul anului 2021 se vor executa următoarele acțiuni sau lucrări de interes local, cu
o ritmicitate săptămânală, urmând ca acest plan să fie completat în funcție de necesitățile ce
se ivesc pe parcursul anului:
- întreținere, curățenie în stațiile de autobuz și la monumentele istorice de pe raza
comunei Săliștea;
- decolmatare rigole aflate pe domeniul public al comunei; se exclud cele din fața
fiecărei proprietăți;
- curățenie vegetație și asigurare vizibilitate pe drumurile comunale;
- asigurarea curățeniei pe văi și pârâuri de pe raza comunei Săliștea;
- asigurarea curățeniei în incinta Punctului medical din satul Săliștea-Deal, proprietatea
Primăriei;
- asigurarea curățeniei la Căminele culturale, proprietatea Primăriei;
- întreținerea și asigurarea curățeniei în incinta clădirii Primăriei;
- executarea oricăror alte lucrări privind curățenia și întreținerea acesteia pe domeniul
public al comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cugerean Ioan-Valentin

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Ionescu Mihaela-Alina

