
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA OTELEC 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2012, ce vor fi 

executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu 
modificările si completările ulterioare

Consiliul local al comunei Otelec judeţu l Timiş;
Analizând referatul a primarului , precum şi raportul Compartimentului 

Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea planului de acţiuni si lucrări de 
interes local pe anul 2012, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, 
conform Legii nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare;

Având Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Otelec;

In baza prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificările si completările ulterioare; precum şi a celor ale art.28 alin. 
(1), alin. (2) lit.a) şi alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011;

în temeiul art. 36 alin.(2) lit.d), alin. (6) lit.a) pct.2 şi ale art. 45 alin.(1) şi art. 
115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E ;

Art.1. Se aproba Planul de acţiuni si lucrări de interes local, pe anul 2012, ce 
vor fi executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor 
social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
Compartimentul de asistenţă socială.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului comunei Otelec . 
Institutiei Prefectului judeţul Timiş.
Primăriei comunei Otelec 
Persoanelor interesate 
Publica, prin afişare .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Consilier
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ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările si completările ulterioare



Anexa la H.C.L. 
nr..l../31.01.2012

Plan de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2011, 
ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social din Comuna Otelec , conform Legii nr.416/2001,

cu modificările si completările ulterioare

Nr.
crt. Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termene de 

realizare Resurse

1
Salubrizarea străzilor din satul Otelec si 
lohansifeld

- Maturat stradal
- Colectare selectiva a deşeurilor,
- Intretinere trotuare,
- Colectarea aluvunilor

permanent Beneficiarii Legii 416/2001

2

4

Curăţarea, deblocarea şanţurilor şi a 
rigolelor de scurgere a apelor din 
localitatea Otelec si lohansifeld

Intretinerea malurilor,
- Indepartarea noroiului si aluviunilor, 

Indepartarea vegetatiei
permanent Beneficiarii Legii 416/2001

3
Lucrări de întreţinere şi igienizare a 
Cimitirului din’localitatea Otelec si 
lohansifeld

Indepartarea resturilor vegetale 
Colectarea gunoaielor permanent Beneficiarii Legii 416/2001

4
Intretinerea podeţelor Indepartarea resturilor vegetale 

Indepartarea aluviunilor si gunoaielor 
Intretinerea si repararea zonelor 
deteriorate

permanent Beneficiarii Legii 416/2001

5
Lucrări de intretinere a zonelor si spatiilor 
verzi din satul Otelec si Iohanisfeld

Pregatirea spatiilor si a locurilor 
pentru semanarea gazonului, 
Saparea si nivelarea zonelor

permanent
Beneficiarii Legii 416/2001

Preşedinte de şedinţa ,
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