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           HOTARAREA Nr. 10 
privind aprobarea  lucrărilor  de interes local ce urmează să fie prestate 

în anul 2021 de către beneficiarii de ajutor social acordat în baza 
 Legii nr. 416/2001 

 

 Consiliul Local  Ziduri, 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului înregistrată sub nr. 
777/04.02.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 
776/04.02.2021; 

- în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederile Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 
50/2011 – art. 28 alin. (3) și prevederile Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, 

- avizul  comisiei de specialitate nr.35/2021 . 
          În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit.a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

          Art. 1. Se aprobă pentru anul 2021 domeniile lucrărilor de interes 
local  în care beneficiarii de ajutor social vor presta activităţi: 
- păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii, 
- intreţinerea drumurilor şi a locurilor de agrement, 
- activităţi sociale.  
      Acestea  sunt prevăzute in anexa nr. 1. 
          Art.2  Se aprobă normele de lucru pentru stabilirea volumului fizic 
de lucrări care trebuie realizat, intr-o zi de muncă de 8 ore, prevăzute în 
anexa nr. 2. 
         Art. 3. Se împuternicește viceprimarul comunei – domnul Nedelcu 
Nicolaie pentru organizarea, programarea și urmărirea zilnică a activității 
persoanelor beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat. Lunar se va analiza activitatea cu toate persoanele care au 
efectuat prestația și se va afisa la afisierul Primăriei comuna Ziduri 
lucrările efectuate. 
        Art. 4. Anexele 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art. 5. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică 
şi va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate. 

 
     Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Nedelcu Nicolaie                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 25.02.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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