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    HOT RÂREA NR. 10 

                                                                         din 28.02.2017 
privind aprobarea Planului anual de ac iuni şi lucr ri  de interes local care vor fi efectuate 

de beneficiarii de ajutor social 
 

           Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de  28 februarie 2017; 
           Având în vedere Expunerea de motive nr. 2317/2017 a Primarului oraşului Şimleu 
Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 2318/2017 al Administratorului public, Avizul Comisiei 
pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia  mediului, turism,  conservarea monumentelor istorice şi 
arhitectură, Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă 
şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport, protecţia mediului şi turism  și Avizul 
Comisiei  juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 28 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 36 alin. 2 lit. e din Legea nr.215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 
        HOT R ŞTE: 
 
         Art.1. Se aprobă Planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi efectuate de 
beneficiarii de ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Şimleu Silvaniei, Compartimentul servicii şi prestaţii sociale şi Biroul administrativ-gospodăresc. 
          Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile 
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 

-Prefectul Judeţului Sălaj; 
  -Compartimentul servicii şi prestaţii sociale; 
  -Biroul administrativ-gospodăresc;  
  -dosar hotărâri.    
 

      
             PREŞEDINTE DE ŞEDIN ,                                                      CONTRASEMNEAZ , 
                        OPREA MIHAI                                                                 SECRETAR DELEGAT,  
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                                                                                                           Anexa la HCL nr. 10/2017 

  
Planul anual de ac iuni şi lucr ri de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de 

ajutor social în  temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare 

 
 
        I. Lucrări de salubrizare (altele decât cele care revin în sarcina operatorului de salubrizare)  
    1.Măturatul manual al sectoarelor din domeniul public al oraşului, conform repartizării pe 
sectoare şi echipe de lucru 
    2.Curăţarea rigolelor, şanţurilor, grătarelor şi gurilor de canal ce aparţin domeniului 
public al oraşului 
    3.Spălarea şi stropirea străzilor, trotuarelor şi spaţiilor verzi în sezonul cald 
    4.Îndepărtarea zăpezii de pe trotuare şi împrăştierea de material antiderapant 
       II. Lucrări de încărcare-descărcare a materialelor  
    1.Încărcarea reziduurilor menajere în autovehicule 
    2.Încărcarea şi descărcarea de balast, nisip, piatră, beton, ciment, pământ, moloz în şi 
din autovehicule 
      III. Lucrări de terasamente  
    1.Săpături manuale de şanţuri, canale şi rigole de scurgere  
    2.Decolmatarea şi curăţarea şanţurilor, canalelor şi rigolelor de scurgere a apelor 
   3.Curăţarea şi nivelarea taluzurilor, şanţurilor, canalelor pluviale şi a zonelor adiacente 
acestora 
      IV.Igienizarea  diferitelor zone din oraş 
    1.Colectarea deşeurilor depozitate ilegal pe malurile râului Crasna şi în zonele periferice 
ale oraşului şi încărcarea acestora în autovehicule   
               2.Lucrări de salubrizare a pieţei agroalimentare.  
      V.Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi. 
               1.Plantarea de flori, pomi şi arbuşti ornamentali 
               2.Tăierea şi curăţarea arbuştilor şi a ierbii de pe taluzurile canalelor pluviale, a 
şanţurilor, de pe malurile râului Crasna şi a altor locuri similare aparţinând domeniului public al 
oraşului  
               3.Curăţarea, amenajarea spaţiilor verzi şi igienizarea parcurilor 
               4.Irigarea spaţiilor verzi 
               5.Văruirea arborilor şi a bordurilor aferente spaţiilor verzi. 
               6.Colectarea seminţelor plantelor anuale 
               7.Nivelarea şi amenajarea de terase şi taluzuri în vederea plantării de flori, arbori şi 
arbuşti 
               8.Împădurirea unor suprafeţe defrişate şi degradate natural. 
     VI. Amenajarea locurilor de joacă pentru copii. 
              1.Nivelarea şi curăţarea zonelor ce urmează a fi amenajate ca spaţii de joacă pentru 
copii 
              2.Turnarea de platforme şi fundaţii din beton 
              3.Montarea de mobilier urban specific. 
     VII. Lucrări de reparaţii curente şi de întreţinere a imobilelor proprietatea publică şi privată a 
oraşului, aflate în administrarea Consiliului Local, a instituţiilor publice şi serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Local (instituţii de învăţământ, instituţii sanitare, instituţii de cultură) 
      VIII. Tăierea şi depozitarea lemnelor de foc. 
       


