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H O T Ă R Â R E Nr. 3/2023 

 

Privind aprobarea „Planului de  actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele care 

sunt obligate sa presteze munca in folosul comunitatii” 

 
 Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2023 

 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 

H O T Ă R E Ş T E 

 

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, care face 

parte  integranta din prezenta hotarare. 

Art.2  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.3 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.4 Secretarul general va populariza prin orice mijloace de informare persoanele 

interesate. 

    

              Nr.3                                                                                     Consilieri total:  11 

             Din 31.01.2023                                                               Consilieri prezenţi: 11 

                                                                                                              Votat pentru: 11 

                                          Împotrivă:-                                                                                                                                                                          

Abţineri:-   

    Preşedinte de şedinţă, 

   Seica Anca-Florentina                                                        Contrasemnează  

                                                                              Secretarul general al comunei Negreni                                                                                                                           

Secan Radu 


