
 
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 
 

                              
H O T Ă R Â R E A    NR. 22 

privind aprobarea Planului de acŃiuni şi lucrări de interes local, ce vor fi executate 
în anul 2014, de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social potrivit 

Legii nr. 416/2001 
 
 
 Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinŃa sa ordinară din data de 
28.02.2014 ; 
  Văzând expunerea de motive prezentată de dl. Viceprimar Gigea Milică, avizul 
comisiilor nr. 1, 2 şi 3,  raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de 
legalitate al secretarului comunei; 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificările şi completările ulterioare  ;  
 În baza  prevederilor art. 36, alin. (1) şi (2), lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2 din Legea  
administraŃiei  publice locale nr. 215/23.04.2001 republicată republicată cu modificările 
şi completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea  administraŃiei  publice locale nr. 
215/23.04.2001 republicată republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
     

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

             Art.1   Se aprobă Planul de acŃiuni şi lucrări de interes local, ce vor fi executate 
în anul 2014, de către persoanele apte de muncă   beneficiare de ajutor social potrivit 
Legii 416/2001, conform Anexei I  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului JudeŃului 
ConstanŃa – pentru control şi verificarea legalităŃii,  Domnului Viceprimar Gigea Milică, 
Compartiment AsistenŃă Socială, în vederea aducerii la îndeplinire  şi o va face publică prin 
afişare . 
 Art.3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi  
împotrivă, 0 abŃineri,  din totalul de 11 voturi exprimate. 
 
POARTA ALBĂ/28.02.2014 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
CONSILIER,  
 
łIGMEANU  FLORENTINA 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 

JR. CUMPĂNAŞU CAMELIA  
 
 

 
 
 



 
Anexa I la HCL nr.22/28.02.2014 

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATE CU 
PREVEDERILE ART. 6 DIN LEGEA NR. 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU 

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE    
 

Nr. 
Crt. 

Acțiuni și măsuri întreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Nr. ore Responsabili 

1. Lucrări specifice perioadei de iarnă ( 
îndepărtarea zăpezii cu mijloace 
manuale și mecanice ) 

5 luni Beneficiari 
Legea 
416/2001 

5500 Gigea Milica 
Ciobică Ștefan 
Şerbescu LaurenŃiu 
Lazăr Ion 

2. Lucrări de igienizare  terenuri 
aparținând domeniului public și 
privat al comunei (împrejmuiri, 
curățirea terenurilor de resturi 
vegetale, plantare de arbuști și pomi 
fructiferi, flori). 

permanent Beneficiari 
Legea 
416/2001 

10600 Gigea Milica 
Ciobică Ștefan 
Şerbescu LaurenŃiu 
Lazăr Ion 

3. Lucrări de întreținere a spațiilor 
aparținând domeniului public și 
privat al comunei : cămin cultural, 
dispensar uman, școală ( zugrăveli 
interioare, exterioare, îndepărtarea 
resturilor vegetale, vopsirea 
gardurilor ) 

permanent Beneficiari 
Legea 
416/2001 

6500 Gigea Milica 
Ciobică Ștefan 
Şerbescu LaurenŃiu 
Lazăr Ion 

4. Lucrări de întreținere zona 
cimitirelor (îndepărtarea 
mărăcinișurilor, a resturilor 
vegetale, întreținerea gardurilor ) 

permanent Beneficiari 
Legea 
416/2001 

3500 Gigea Milica 
Ciobică Ștefan 
Şerbescu LaurenŃiu 
Lazăr Ion 

5. Lucrări de desfundat podețe, prin 
decolmatare depuneri materiale din 
aluviuni. 

permanent Beneficiari 
Legea 
416/2001 

2700 Gigea Milica 
Ciobică Ștefan 
Şerbescu LaurenŃiu 
Lazăr Ion 

6. Lucrări de curățare a șanțurilor de 
scurgere a apei rezultată din ploi și 
zăpezi, îdepărtarea gunoaielor, 
întreținerea acostamentelor, 
îndepărtarea mâlului și a altor 
resturi rămase în aceste zone ca 
urmare  a scurgerii apei rezultate 
din precipitații. 

permanent Beneficiari 
Legea 
416/2001 

3000 Gigea Milica 
Ciobică Ștefan 
Şerbescu LaurenŃiu 
Lazăr Ion 

7. Lucrări de demolare a construcțiilor 
dezactivate din domeniul privat al 
comunei ( demolarea propriu – zisă, 
selectarea materialelor refolosibile și 
transferul acestora către locuri 
special amenajate, pregătirea 
terenului în vederea redării unei noi 
destinații și asigurarea transferului 
acestora la locuri special destinate 

Intervenții 
ocazionale 

Beneficiari 
Legea 
416/2001 

2350 Gigea Milica 
Ciobică Ștefan 
Şerbescu LaurenŃiu 
Lazăr Ion 

8. Alte activități de interes și utilitate 
publică ( Asigurarea depozitelor de 
combustibil solid , diferite activități 
de întreținere și reparații în caz de 
incendii, inundații, cutremur, ploi 
torențiale, vânt puternic. ) 

Intervenții 
ocazionale  

Beneficiari 
Legea 
416/2001 

3374 Gigea Milica 
Ciobică Ștefan 
Şerbescu LaurenŃiu 
Lazăr Ion 

 
 
 
 
 


