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             HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

                   Nr.4 din 20.01.2022 
 

 privind aprobarea planului de lucrări de interes local  ce se vor desfășura în anul 2022 

cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.129 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   

d) art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare 

e) art.28 alin.(3) din HG nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism, al Comisiei 

pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie socială și al  

d) Avizul secretarului general al comunei nr.4/2022 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1. Se aprobă planul de lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2022 cu beneficiarii de 

ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările 

și completările ulterioare , prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 

comunei Dobârlău și Compartimentul asistentă socială și autoritate tutelară  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău. 

Art.3 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

     

   PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

    OVIDIU GOICEA                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                               IOANA MANEA 

 



 
                                                                                                                                                                                        

ANEXA  la  HCL Nr.4/2022 

 

 

 

  LUNA Denumirea lucrarii de interes local 

Ianuarie  -lucrari de curatat zapada din apropierea institutiilor publice din comuna Dobarlau 

-alte tipuri de lucrari ce necesita a fi facute in folosul comunitatii locale intervenite pe 

parcursul lunii(taiat,asezat lemne pentru insitutii publice) 

Februarie  -lucrari de desfundat capetele de podete pe Valea Dobarlaului 

-lucrari de curatare si intretinere a zonei de la cimitirul din satul Dobarlau pana la Maxim 

Victor 

-lucrari de curatat zapada din apropierea institutiilor publice din comuna Dobirlau 

-alte tipuri de lucrari ce necesita a fi facute in folosul comunitatii locale intervenite pe 

parcursul lunii(taiat,asezat lemne pentru institutii publice) 

-lucrari de igienizare si curatare a  tuturor statiilor  de autobuz din comuna Dobarlau si 

satele apartinatoare. 

Martie  -lucrari de desfundat capetele de podete pe drumurile comunale 

-lucrari de intretinerea santurilor si desfundarea podetelor  in zona Piatra Mare 

-lucrari de curatat terenurile aferente institutiilor publice din comuna Dobarlau respectiv 

Primarie, scoala ,biserica ,camin cultural 

-alte tipuri de lucrari ce necesita a fi facute in folosul comunitatii locale intervenite pe 

parcursul lunii(taiat,asezat lemne pentru institutii publice) 

-lucrari de igienizare si curatare a  tuturor statiilor  de autobuz din comuna Dobarlau si 

satele apartinatoare. 

Aprilie  -lucrari de curatat terenurile aferente institutiilor publice din comuna Dobarlau respectiv 

Primarie, scoala ,biserica ,camin cultural 

-lucrari de igienizare si curatare a zonei de siguranță a drumului de la Marcus spre Lunca 

Marcusului   

-lucrari de igienizare si curatare a  tuturor statiilor  de autobuz din comuna Dobarlau si 

satele apartinatoare. 

-lucrari de curatare si intretinere a zonei de la cimitirul din satul Dobarlau pana la Maxim 

Victor 

Mai  -lucrari de curatare si intretinere a Parcului de joaca pentru copii si a Monumentului 

Eroilor din centrul com Dobarlau (cosit ,greblat ,strangerea  gunoaielor,plantat flori) 

-lucrari de curatenie si intretinere a zonei carierei 

-lucrari de cosit (ierburi,buruieni,maracini),greblat,incarcat  manual in carute din comuna 

Dobarlau si satele apartinatoare. 

-lucrari de igienizare si curatare a  tuturor statiilor  de autobuz din comuna Dobarlau si 

satele apartinatoare. 

-lucrari de igienizare si curatare a zonei de siguranță a  drumului de la Marcus spre Lunca 

Marcusului   

-lucrari de curatare si intretinere a zonei de la cimitirul din satul Dobarlau pana la Maxim 

Victor 

Iunie  -lucrari de curatare si intretinere a Parcului de joaca pentru copii si a Monumentului 

Eroilor din centrul com Dobarlau (cosit ,greblat ,strangerea  gunoaielor) 

-lucrari de curatenie si intretinere a zonei carierei 

-lucrari de igienizare si curatare a zonei Piatra Mare 

-lucrari de igienizare si curatare a  tuturor statiilor  de autobuz din comuna Dobarlau si 

satele apartinatoare. 

-lucrari de igienizare si curatare a zonei de siguranță a  drumului de la Marcus spre Lunca 

Marcusului  

-lucrari de curatare si intretinere a zonei de la cimitirul din satul Dobarlau pana la Maxim 

Victor 

Iulie  -lucrari de curatare si intretinere a Parcului de joaca pentru copii si a Monumentului 

Eroilor din centrul com Dobarlau (cosit ,greblat ,strangerea  gunoaielor) 

-lucrari de intretinerea santurilor si desfundarea podetelor  in zona Piatra Mare 

-lucrari de igienizare si curatare a zonei de imprejmuire Caminului Cultural Lunca 

Marcusului 

-lucrari de curatenie si intretinere a zonei carierei 

-lucrari de igienizare si curatare a  tuturor statiilor  de autobuz din comuna Dobarlau si 



satele apartinatoare. 

-lucrari de curatare si intretinere a zonei de la cimitirul din satul Dobarlau pana la Maxim 

Victor 

August  -lucrari de curatare si intretinere a Parcului de joaca pentru copii si a Monumentului 

Eroilor din centrul com Dobarlau (cosit ,greblat ,strangerea  gunoaielor) 

-lucrari de  reparatii a gardului de  imprejmuire la  Parcul  de joaca pentru copii Dobarlau 

-lucrari de curatenie si intretinere a zonei carierei 

-lucrari de igienizat zona din centrul satului Dobarlau 

-lucrari de igienizare si curatare a  tuturor statiilor  de autobuz din comuna Dobarlau si 

satele apartinatoare. 

-lucrari de curatare si intretinere a zonei de la cimitirul din satul Dobarlau pana la Maxim 

Victor 

Septembrie  -lucrari de curatare si intretinere a Parcului de joaca pentru copii si a Monumentului 

Eroilor din centrul com Dobarlau (cosit ,greblat ,strangerea  gunoaielor) 

-lucrari de cosit (ierburi,buruieni,maracini),greblat,incarcat  manual in carute din comuna 

Dobarlau si satele apartinatoare. 

-lucrari de igienizare si curatare a zonei de imprejmuire a Caminului Cultural Lunca 

Marcusului 

-lucrari de igienizare si curatare a  tuturor statiilor  de autobuz din comuna Dobarlau si 

satele apartinatoare. 

-lucrari de curatare si intretinere a zonei de la cimitirul din satul Dobarlau pana la Maxim 

Victor 

Octombrie  -lucrari de desfundat capetele de podete pe drumurile comunale 

-lucrari de curatit si intretinere santuri pe o portiune de 3 km in zona Dobarlau-Valea 

Dobarlaului  

-lucrari de curatare si intretinere a Parcului de joaca pentru copii si a Monumentului 

Eroilor din centrul com Dobarlau (cosit ,greblat ,strangerea  gunoaielor) 

-lucrari de igienizare si curatare a  tuturor statiilor  de autobuz din comuna Dobarlau si 

satele apartinatoare. 

-lucrari de igienizare si curatare a zonei de siguranță a  drumului de la Marcus spre Lunca 

Marcusului  

-lucrari de curatare si intretinere a zonei de la cimitirul din satul Dobarlau pana la Maxim 

Victor 

Noiembrie  -lucrari de curatat terenurile aferente institutiilor publice din comuna Dobarlau respectiv 

Primarie,scoala ,biserica ,camin cultural 

-lucrari de curatare si intretinere a Parcului de joaca pentru copii si a Monumentului 

Eroilor din centrul com Dobarlau (cosit ,greblat ,strangerea  gunoaielor) 

-alte tipuri de lucrari ce necesita a fi facute in folosul comunitatii locale intervenite pe 

parcursul lunii(taiat,asezat lemne pentru insitutii publice) 

-lucrari de igienizare si curatare a  tuturor statiilor  de autobuz din comuna Dobarlau si 

satele apartinatoare. 

Decembrie  -lucrari de curatat zapada din apropierea institutiilor publice din comuna Dobarlau 

-alte tipuri de lucrari ce necesita a fi facute in folosul comunitatii locale intervenite pe 

parcursul lunii(taiat,asezat lemne pentru insitutii publice) 

 

 


