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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 46 din 30 sep 2011 
 

privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de 

ajutor social 
 
 

având în vedere dispoziţiile art.17 alin.(3) din Legea nr. 47/2006 privind 
sistemul naţional de asistenţă socială, 
 

analizând prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa 

de iniţiator, înregistrat sub nr. _____________, calitate acordată de prevederile  art. 
33 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. _________________;   

c) raportul Comisiei de specialitate EDUX a Consiliului Local, 
 

ţinând seama de dispoziţiile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. d combinate cu cele 
ale alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu 10 voturi pentru --- voturi împotrivă; ---- abţineri; din totalul 
de 10 consilieri prezenţi, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  
 
 

HOTĂRÂRE  
 

Art. 1. - (1) Se aprobă  Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de 
ajutor social prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta. 

(2) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe 
parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de solicitările 
venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă. 
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Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică, în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei 
Dudeştii Noi, Prefectului Judeţului Timiş şi Agenţiei de Prestări Sociale a Judeţului 
Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la avizierul Primăriei Comunei 
Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 

 
              

 

 
  
 
 
 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
E L E N A  F L O R E A  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
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                                                                                                               A N E X Ă 

                                                                                               la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL  
NR. 46  din 30 septembrie 2011 

 

 

 

 

PLANUL  DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
 

 

 

Nr. 

crt OBIECTIVE 

ACȚIUNI ȘI 

MĂSURI 

ÎNTREPRINSE 

TERMENE 

DE 

REALIZARE 

RESURSE RESPONSABILITĂȚI 

 

 

 

1 

 

 

Lucrări de întreținere 

și înfrumusețare a  

zonelor publice din 

comuna Dudeştii Noi 

(căminul cultural, 

primăria, postul de 

polițe, biserica, 

grădinița, și  școala) 

 

 

 

Îndepărtarea vegetației 

ierboase, a vegetației 

lemnoase, a 

gunoaielor, 

întreținerea 

acostamentelor, 

vopsirea și repararea  

gardurilor, plantarea 

de pomi fructiferi, 

arbuști, flori,  etc. 

 

 

 

permanent 

 

beneficiarii 

de ajutor  

social, 

potrivit 

Legii 

nr.416/2001 

 

 

 

 

PETRU Carol 

 

 

 


