
R O M A N I A 

JUDETUL  SATU MARE  

COMUNA  VALEA VINULUI  

CONSILIUL LOCAL 

 
     H O T A R A R E A  Nr. 5 // 2022     

   ====================================== 

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 

munca  la nivelul comunei pe anul 2022 

 
 

 

      Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare ; 

          Avand in vedere : 

- Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes 

local pentru repartizarea orelor de munca la nivelul comunei pe anul 2022 ; 

- Referatul de aprobare la proiectului de hotărâre nr. 278/01.02.2022; 

- Avizul  comisiei de specialitate de pe langa consiliului local nr.279/01.02.2022; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul primariei Valea Vinului 

nr.280/01.02.2022; 

    In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;     

 Tinand cont de prevederile art.129,alin.14) din OUG nr.57/2019 –privind Codul 

Administrativ, 
    In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

      H O T A R A S T E : 

 
 

            Art. 1. Se aprobarea Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea 

orelor de munca, in conformitate cu prevedrile art.6, alin.(7) din  Legea nr. 416/2001, 

potrivit anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

            Art.2. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei 

Prefectului –Judetul Satu Mare ,precum si persoanelor interesate. 
           

 

            

      Valea Vinului,11.02.2022 

 
 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA, 

NEGREA GAVRIL STELIAN     SECRETAR GENERAL UAT  

       OROS ALEXANDRU           

 
              

 Nr.total al consilierilor in functie – 11 

 Nr.total al consilierilor prezenti – 11 

 Nr.total al consilierilor absenti – 0 

 Voturi pentru  _____________11 
 Voturi impotriva  ___________0 

 Abtineri  __________________0 

 

 

 

 
 

 



R O M A N I A 

JUDETUL  SATU MARE  

COMUNA  VALEA VINULUI  

CONSILIUL LOCAL 

 
       = P R O I E C T =   

     H O T A R A R E A  Nr.5/2022     

   ======================================= 

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de  interes  local  pentru repartizarea orelor  

de  munca la nivelul comunei pe anul 2022            
            

                             

Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare ; 

          Avand in vedere : 

- Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes 

local pentru repartizarea orelor de munca la nivelul comunei pe anul 2022 ; 

- Referatul de aprobare la proiectului de hotărâre nr. 278/01.02.2022; 

- Avizul  comisiei de specialitate de pe langa consiliului local nr.279/01.02.2022; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul primariei Valea Vinului 

nr.280/01.02.2022; 

    In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;     

 Tinand cont de prevederile art.129,alin.14) din OUG nr.57/2019 –privind Codul 

Administrativ, 
    In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

 

      H O T A R A S T E : 
 

 

 

            Art.1.Se aprobarea Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea 

orelor de munca, in conformitate cu prevedrile art.6,alin.(7) din  Legea nr. 416/2001, 

potrivit anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
            Art.2.Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei 

Prefectului –Judetul Satu Mare ,precum si persoanelor interesate. 

       

            

          
        Valea Vinului,11.02.2022 

 

 

 

 

  INITIATOR, 
   VICEPRIMAR 

   Negrea Gavril Stelian 

 

        AVIZEAZĂ    

         SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                   
                                                                        OROS ALEXANDRU 

 

 

 

 

 
 

 



R O M A N I A 

JUDETUL  SATU MARE  

PRIMARIA  COMUNEI  VALEA  VINULUI 

COMPARTIMENT DE RESORT      

Nr.280/01.02.2022 
 

 

        

      R A P O R T       

    ======================  
  asupra proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de  interes  

local  pentru repartizarea orelor  de  munca la nivelul comunei pe anul 2022       

             

 

 

    Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (2) si (7) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele: 

           (2) “Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una 

dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta 

lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi 

regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii”; 
            (7)” Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), 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. Planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de 

solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de 
muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul 

anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local” 

               Avand in vedere ca la nivelul comunei  Valea Vinului este necesara executarea 

unor lucrari edilitar gospodaresti, potrivit celor aratate mai sus, consider necesar si oportun 

sa se dezbata si sa se aprobe in plenul consiliului local proiectul de hotarare, in forma 
prezentata. 

 

 

       Valea Vinului,01.02.2022 

 

 
       SECRETAR GENERAL UAT  

        OROS  ALEXANDRU   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ROMANIA  

JUDETUL SATU MARE  

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

Nr.278/01.02.2022 

 
 

 

     REFERAT DE APROBARE      

    ============================== 

la proiectul de hotarare privind  aprobarea  Planului  de  actiuni si lucrari de   interes  local  
pentru  repartizarea  orelor  de  munca la nivelul comunei pe anul 2022       

      

 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind,venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

 Tinand cont de prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 Vazand proiectul planului de Planului de actiuni si lucrari de  interes  local  

pentru  repartizarea  orelor  de  munca pe anul 2022  la  nivelul comunei Valea Vinului , 

judetul Satu Mare ,anexa la proiectul de hotarare susamintit ,    
 În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,        

 Am initiat prezentul proiect de hotarare privind aprobarea  Planului  de  actiuni si 
lucrari de  interes  local  pentru repartizarea  orelor  de  munca la nivelul comunei pe anul 
2022,                  

 pe care il  propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Valea Vinului  in 
sedinta ordinara din data  de 11 februarie 2022, 

  

 

 

       Valea Vinului,01.02.2022  
    

 

 

 

       NEGREA GAVRIL STELIAN – VICEPRIMAR   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 
Nr.279/01.02.2022 

 

               

      A V I Z           

     ======================                     
asupra  proiectul de hotărâre privind  aprobarea  planului de  actiuni si lucrari de  interes  

local  pentru  repartizarea  orelor  de  munca la nivelul comunei pe anul 2022      

  

 

 

 Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie 
din data de 1 februarie 2022,analizand proiectul de hotarare privind  aprobarea planului de  

actiuni si lucrari de  interes  local  pentru  repartizarea  orelor  de  munca la nivelul 

comunei pe anul 2022,a constatat urmatoarele: 

a) Proiectul de hotarare privind  aprobarea planului de  actiuni si lucrari de  interes  

local  pentru  repartizarea  orelor  de  munca la nivelul comunei pe anul 2022,a 
fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare;   

  

b) Planul de  actiuni si lucrari de  interes  local  pentru  repartizarea  orelor  de  

munca la nivelul comunei pe anul 2022,cuprinde masuri concrete si 

corecte,adaptate specificului comunei Valea Vinului care vor trebui respectate 

pentru atingerea eficientei in indeplinirea acestor actiuni;              
  Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de 

hotarare privnd aprobarea planului de  actiuni si lucrari de  interes local  pentru  

repartizarea  orelor  de  munca la nivelul comunei pe anul 2022,comisia pemanenta  

avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al comunei Valea 

Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.     
            

      

 

    

   Comisia permanenta:  
   Negrea Gavril Stelian –presedintele comisiei; 
    Seucan Eduard –Iulius –secretarul comisiei; 
   Bran Vasile –Radu -membru; 
   Ghilea Gheorghe-Sorin-membru; 
     Fernea Marius –Roger –membru; 
    

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

     


