
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PIŞCHIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.5 
Din 31.01.2018 

privind aprobarea Planului de Acţiuni şi a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor 
de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,  

pe anul 2018 
 
  Consiliul Local al Comunei Pişchia, judeţul Timiş; 
  Având în vedere: 
- referatul nr.84/11.01.2018  întocmit de dl.Sas Ioan, primaul comunei Pișchia; 
- referatul de specialitate nr.115/12.01.2018 întocmit de dl.Steia Silvius-Ioan, inspector 

superior în cadrul Compartimentului social; 
- avizul favorabil acordat de Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget-finanţe, agricultură; 
  În conformitate cu prevederile: 
  - art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu  modificările  

şi completările ulterioare; 
        - art.28 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G.nr.50/2011; 

În temeiul art.36 alin.1 şi 2, alin.6 lit.a pct.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta: 

H O T Ă R Â R E :  
 Art.1. Se aprobă Planul de Acţiune şi  Lucrările de Interes Local pentru repartizarea orelor 
de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2018, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 
 Art.2. Primarul comunei Pişchia are obligaţia să afişeze la avizierul instituţiei Planul de 
acţiuni şi lucrări de interes local prevăzut la art.1, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, 
precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.     

     Art.3. Se împuterniceşte viceprimarul comunei Pişchia, să: 
a) întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor 

de muncă;  
b) repartizeze orele de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001; 
c) ţină evidenţa efectuării acestor ore; 
d) asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele 

care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. 
 Art.4. Cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl.Jurj Gheorghe, 
viceprimar şi dl.Steia Silvius – Ioan, inspector cu atribuţii de asistenţă socială în cadrul aparatului 
de specialtate al Primarului comunei Pişchia. 
    Art.5. Hotărârea a fost adoptată cu votul „pentru” a 10 consilieri din cei 10 prezenţi la 
şedinţă. 
          Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
- Consiliului Judeţean Timiş; 
- Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș; 
- D-lui Sas Ioan, primarul comunei Pişchia; 
- D-lui Jurj Gheorghe, viceprimar; 
- D-lui Steia Silvius Ioan, inspector; 

          - Cetățenilor prin afişare.      
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,         
                      Jurj Gheorghe                                                     Nicola Otilia–Adriana   
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Anexa la  Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pișchia nr.5/31.01.2018 
privind aprobarea Planului de Acţiuni şi a Lucrărilor de Interes Local  

pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind  
venitul minim garantat, pe anul 2018 

 
 
 
 
 

Planul de Acţiuni şi a Lucrărilor de Interes Local  
pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr.416/2001  

privind venitul minim garantat, pe anul 2018 
 
 
 
 

1. Curăţarea zăpezii în jurul instituţiilor publice. 

2. Colectarea rezidurilor stradale şi a gunoiului menajer. 

3. Curăţarea şanţurilor şi podeţelor aferente instituţiilor publice. 

4. Îngrijirea parcurilor de joacă pentru copii. 

 

 

 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,         

                      Jurj Gheorghe                                             Nicola Otilia–Adriana   
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