
R O M A N I A                                                                  

JUD. CLUJ                                                                  

PRIMARIA COMUNEI NEGRENI                                                

VICEPRIMAR   

Nr.3/10.01.2023 

                              Către, 

 

                               CONSILIUL LOCAL NEGRENI 

 

   Viceprimarul Comunei Negreni, Nistor Vlad Daniel în baza prerogativelor prevăzute de 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ    ; 

Având în vedere: -  Referatul de aprobare nr. 109/10.01.2023 privind necesitatea 

intocmirii unui Plan de lucrari de interes local pentru persoanele care sunt obligate sa presteze 

munca in folosul comunitatii, intocmit de viceprimarul comunei Negreni. 

Referatul de specialitate  nr. 110/10.01.2023 al asistentului social referitor la persoanele 

care sunt obligate sa presteze munca in folosul comunitatii. 

 Vazand prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Ţinând seama de proiectul de hotărâre  înaintat de primar şi avizat favorabil de comisia 

invatamant- sanatate - cultura si sport                             .   

 In conformitate cu OUG nr.42/21.03.2013 privind modificarea si completarea Legii 

nr.416/2001 privind VMG precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocatia 

pentru sustinerea familiei;  

In baza art.129 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 4 lit. e, alin. 7 lit.b, din OUG nr.57/2019 ; 

 In temeiul art.139 alin. 1 și 196 alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
  

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

 

Art. 1  Se aprobă „Planul de lucrari de interes local pentru persoanele care sunt obligate 

sa presteze munca in folosul comunitatii  pe anul 2023” conform anexei nr.1, care face parte  

integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Se aprobă „Devizul estimativ la planul de lucrări de interes local pentru persoanele 

care sunt obligate să presteze muncă în folosul comunităţii pe anul 2023, conform anexei nr.2, 

care face parte  integranta din prezenta hotarare. 

Art.3  Persoana care se ocupa de  intocmirea pontajelor, a raportului si planului de 

lucrari, precum si cu conducerea si supravegherea lucrarilor prevazute la art.1, inclusiv din punct 

de vedere a protectiei muncii,  este d-nul Nistor Vlad Daniel  viceprimarul comunei . 

Art.4 Se numeste comisia pentru  receptia acestor lucrari , formata din : Cristea Valean , 

Dejeu Mircea si Muresan Dacian-Ionut, consilieri in Consiliul Local Negreni, si Popa Ioan –

consilier  – primar comunei Negreni. 

Art.5 Secretarul general va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

Viceprimarul Comunei Negreni, 

Nistor Vlad Daniel 

 

 

 

 


