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Proiectul se va transmite:  - celor patru Comisii de specialitate ale Consiliului local spre avizare; 

- Direcției de Asistență Socială și Direcției Tehnice pentru rapoarte de specialitate; 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 27/ 2023 
privind aprobarea programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local 

executate în anul 2023 cu beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001  

  

 

Consiliul local al Municipiului Lupeni, 
 Văzând Referatul de aprobare nr. 5567/ 27 februarie 2023 prin care Primarul Municipiului Lupeni, domnul Lucian 

Marius Resmeriță propune aprobarea programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local executate în anul 2023 cu 

beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001; 

 Ținând cont de Raportul comun nr. 5231/ 22 februarie 2023 prezentat de Direcția Tehnică și Direcția de Asistență 

Socială din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni;  

Având în vedere necesitatea stabilirii programului acţiunilor şi a lucrărilor publice de interes comunitar executate 

de beneficiarii de venit minim garantat în anul 2023 stabilit potrivit prevederilor Legii  nr. 416/ 2001;   

 Ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (7) al Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare dar şi ale art. 28 alin. (3) din Normele Metodologice din 2011 aprobate prin H.G. nr. 50/ 2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat; 

 În conformitate cu prevederile Legii transparenței decizionale în administrația publică nr. 52/ 2003, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, „i” şi „k”, alin. (14) precum și art. 139 

alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art. 1 Se aprobă programul de acţiuni şi lucrări publice de interes local care vor fi executate în 

anul 2023 cu beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Programul de lucrări publice prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre va putea fi adaptat de către Primarul Municipiului Lupeni în funcţie de necesităţile şi 

situaţiile concrete cu care se va confruntă Municipiul Lupeni. 

 Art. 3 Pentru derularea în condiţii optime a programului de acţiuni şi lucrări publice de interes 

local nu se va putea depăşi regimul normal de lucru (8 ore/ zi de muncă) şi vor fi respectate normele de 

securitate şi igienă a muncii. 

Art. 4 Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 5 Hotărârea se va comunica Prefecturii Hunedoara în vederea exercitării controlului cu 

privire la legalitate, AJPIS Hunedoara şi Direcței de Asistenţă Socială Lupeni fiind adusă la cunoştinţă 

publică prin grija Secretarului Primăriei Municipiului Lupeni.  

  
Lupeni,  

   27 februarie 2023 

 

                            INIŢIATOR                       

       PRIMARUL MUNICIPIULUI LUPENI                     AVIZAT– SECRETAR GENERAL                             

          LUCIAN – MARIUS RESMERIȚĂ                                     Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI  
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Anexa nr. 1  la Proiectul de hotărâre nr. 27/ 2023  
 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI PUBLICE DE INTERES LOCAL 

EXECUTATE ÎN ANUL 2023 CU BENEFICIARII DE VENIT MINIM GARANTAT 

 

 

I. Primăvară – toamnă: 
 

- întreţineri şi ecologizări în Staţiunea Turistică “Straja” Lupeni precum şi efectuarea unor lucrări de 

amenajare care nu presupun muncă calificată; 

- întreţinerea balustradelor podurilor şi podeţelor din Municipiul Lupeni; 

- întreţineri şi curăţiri de cimitire; 

- decolmatări de pâraie şi canale; 

- curăţiri de subsoluri; 

- zugrăvirea unor imobile; 

- întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi; 

- toaletarea arborilor și arbuștilor; 

- văruirea pomilor din parcuri, străzi etc.; 

 

II. Iarnă: 
- Deszăpezirea/ măturarea trotuarelor, aleilor din toate incintele Instituțiilor de învățământ, din 

Municipiului Lupeni; 

- Deszăpezirea pentru asigurarea accesului în incinta spitalului, primăriei , direcției de asistență 

socială, Palatul Cultural din Municipiului Lupeni;; 

-  Asigurarea accesului în interiorul cimitirelor și deszăpezirea acestora din Municipiul Lupeni.; 

 

 În funcție de condițiile meteo, se pot efectua lucrări prevăzute în sezonul primăvară - 

toamnă. 

 

 

 
Lupeni,  

     27 februarie 2023 

 

 

                            INIŢIATOR                       

        PRIMARUL MUNICIPIULUI LUPENI                     AVIZAT– SECRETAR GENERAL                             

          LUCIAN – MARIUS RESMERIȚĂ                                     Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI  
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Nr. 5567/ 27 februarie 2023 

 

 

 

 

Referat de aprobare 
 

 

 

 Ca în fiecare an, la propunerea Direcției Tehnice și a Direcței de Asistență Socială din cadrul 

Primăriei Municipiului Lupeni se inițiază un proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de 

acţiuni şi lucrări publice de interes local care să se execute cu beneficiarii de venit minim garantat în 

cursul anului 2023, program stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001.  

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (7) al Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare primarii au obligaţia să întocmească un plan de 

acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute, să ţină evidenţa 

efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru 

toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. 

Procedural, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a 

consiliului local putând fi reactualizat pe parcursul anului.  

În același context sunt și prevederile art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor acestei legi pentru efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă/ 

persoană/ lunar, în folosul comunităţii este necesară adoptarea unui plan de acţiuni şi lucrări publice de 

interes local. 

 În mod concret, programul de lucrări publice prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă 

din prezentul proiect de hotărâre a fost întocmit având în vedere experiența din anii precedenți el 

putând fi completat şi adaptat în funcţie de necesităţile şi situaţiile concrete cu care se va confrunta 

Municipiul Lupeni. 

Lucrările publice realizate în anii precedenţi cu beneficiarii programului social prevăzut de 

Legea nr. 416/ 2001 au fost benefice pentru localitatea noastră motiv pentru care vă propun păstrarea 

acestora, eventual includerea altora noi. 

Ținând cont de prevederea legală care stabilește că planul de acţiuni sau de lucrări de interes 

local se aprobă anual, prin hotărâre a consiliului local, consider necesară aprobarea sa printr-o hotărâre 

după realizarea dezbaterii publice prevăzute de legislația în domeniu. 

 

Pentru aceste considerente, solicit Consiliului local al Municipiului Lupeni să aprobe proiectul 

de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

P R I M A R 

LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ 
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Nr. _______/ _________ 

 

 

 

 

Raport 

 

 
Analizând Proiectul de hotărâre nr. 27/ 2023 inițiat de domnul Lucian Marius Resmeriță, 

Primar al Municipiului Lupeni prin care propune privind aprobarea programului de acţiuni şi lucrări 

publice de interes local executate în anul 2023 cu beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit 

prevederilor Legii nr. 416/ 2001, precizăm următoarele: 

 

 

Conform prevederilor art. 6 alin. (7) al Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare dar şi ale art. 28 alin. (3) din Normele Metodologice din 2011 

aprobate prin H.G. nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, consiliile locale trebuie să aprobe anual programul 

de acţiuni şi lucrări publice de interes local executate în cu beneficiarii de venit minim garantat. 

 

Potrivit legislației, acest program trebuie supus dezbaterilor publice conform procedurii 

prevăzute de Legea transparenței decizionale în administrația publică nr. 52/ 2003, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare urmând a fi adoptată după parcurgerea acestei etape obligatorii. 

 

Proiectul prezentat a fost inițiat ca urmare a Raportului comun nr. 5231/ 22 februarie 2023 prin 

care propuneam adoptarea planului anual de lucrări pentru anul 2023, propunerea prezentată fiind 

adoptată întocmai de inițiator. 

 

Având în vedere cele arătate considerăm că sunt întrunite condițiile pentru aprobarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

Prezentul Raport s-a întocmit în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ 

 

 

 

          DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                       DIRECȚIA TEHNICĂ 

                       Florin Rădulescu                                                    Ing. Ec. Cristofor Alin Condoiu 
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