
  

  
     

                                                              Proiect  

       Nr.7/12.01.2022                                         Avizat secretar general UAT Nădlac 

 
HOTĂRÂREA Nr. 

din _______/2022 

privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local, care vor fi prestate de 
beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2022 

 

 
     Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de_____2022, 

     Având în vedere: 

- inițiativa primarului oraşului, exprimată prin referatul de aprobare nr. 

226/12.01.2022 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

oraşului Nădlac nr.227/12.01.2022 

- prevederile art.6(2), alin (7) și alin (8) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, actualizată 

- prevederile art. 112 alin.(3), lit b), ale art.118 din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, actualizată 
- prevederile Ordonanţei nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, actualizată 

- prevederile art. 129 alin.(1), alin(2), lit.d), alin(7) lit. b), lit. n), din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, actualizată 
- avizul ________ al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 

- avizul ________ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul _______ al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 
     În temeiul art. 139(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind codul 

administrativ, actualizată 

HOTĂRĂŞTE: 

 
     Art.1. Se aprobă  Planul de acţiuni și de lucrări de interes local pentru anul 2022, 

lucrări care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, actualizată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se 

comunică către: 

- compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

- compartiment asistenţă socială din cadrul primăriei 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 

– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și Contencios 

 
Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 
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   Anexa la H.C.L. Nr._____/2022 

 
 

    PLAN  ANUAL 

DE ACŢIUNI  ŞI  LUCRĂRI  DE  INTERES LOCAL 

pentru anul 2022 
 

 prestate de către persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat , actualizată 
 

1. Întreținerea și curăţenia domeniului public al oraşului Nădlac:  

 strângerea manuală de hârtii, resturi de ambalaje, PET-uri etc, pe str. 
Independenţei – DN7- (între PTF Nădlac 1 şi intrarea în localitate),  

 curăţenia şanţurilor dalate din jurul  localului de şcoală nr. 5 (vizavi de Hostel), 

a celor din piața agroalimentară.  

 îndepărtarea cu sapa a vegetației ierboase și încărcarea vegetației în saci - din 
jurul magazinelor  amplasate în PTF Nădlac (fostele magazine duty - free). 

 răzuirea rigolelor şi desfundarea canalelor de scurgere din parcarea din Piaţa 

Unirii, de pe  str. Victoriei ( între str. Independenţei – M. Eminescu) 
 efectuarea curăţeniei în jurul localului de învăţământ nr. 2 ( gimnaziu cu clasele 

V – VIII), prin strângerea manuală a resturilor de ambalaje, curăţenia şanţurilor 

de vegetaţie pe str. N. Bălcescu (pe porțiunea  localului de şcoală nr. 2 – până la 
achiziții şi încărcarea gunoiului în saci din plastic) 

 efectuarea curățeniei la locurile de joacă din parcurile orașului (parcul central, 

Parcul Pădurice, la locurile de joacă de pe str. Dr. Martin Luther/V. Lucaciu, str. 

Horea/V. Goldiș, Viile Vechi, str. M. Luther /Abatorului) măturatul aleilor din 
parcuri, golirea coșurilor de gunoi, adunat manual resturi de ambalaje de pe 

spațiile verzi, greblatul frunzelor, etc. 

 săparea /plivirea vegetaţiei din zonele florale  
 măturatul manual al acostamentelor drumurilor de materialul antiderapant 

folosit la activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului, pe străzile 

asfaltate. 
 îndepărtarea manuală a zăpezii din jurul instituţiilor publice, de pe trotuare, 

împrăştiat material antiderapant pe trotuarele din jurul instituţiilor publice( 

primărie, poliţie, ITL,  scoli, zona centrală, staţii de autobuz etc). 

 defrişarea vegetaţiei lemnoase din parcul Pădurice, din apropierea locurilor de 
picnic, săparea trandafirilor din jurul locului de joacă din parcul Pădurice și 

central, strângerea resturilor de ambalaje din parcul Pădurice și de pe malul 

apelor 
 efectuarea curăţeniei în jurul și interiorul ştrandului orașului 

 strângerea ambalajelor din plastic (PET) şi a altor resturi de ambalaje din 

şanţurile de pe marginea drumurilor în intravilan 

 pregătirea pământului din rondourile pentru flori, prin, săpare, greblare, în 
vederea plantării florilor de sezon 

 curăţenia digurilor de resturi de ambalaje și  împrăştierea muşuroaielor 

  îndepărtarea cu sapa a vegetaţiei ierboase de pe trotuarele oraşului şi parcul 
Pădurice 

 efectuarea curăţeniei în curtea şi exteriorul primăriei, bibliotecă. 

 îndepărtarea vegetaţiei lemnoase de pe marginea drumurilor, către fosta groapă 
de gunoi a oraşului, (capăt str. Victoriei), de pe str. Decebal colț cu str. N. 

Bălcescu, curăţenia canalului din jurul fostei gropi de gunoi, de resturi de  

ambalaje, gunoaie etc. 

 desfundarea şanţurilor și podețelor pentru realizarea scurgerii apelor pluviale, 



  

 colectarea gunoaielor de pe păşuni (str. 1 Decembrie colţ cu str. Peneş 

Curcanul), în zona vămii ( păşunea de lângă  parcarea  S.C. Jackson S.R.L.) 

 pregătirea pentru iarnă a zonelor florale din zona centrală.  
 efectuarea curăţeniei pe malul digului (zona voca)  la capătul str. Teilor. 

 îndepărtarea vegetaţiei de pe  pavajul din piaţa agroalimentară, din jurul 

blocului ANL, măturarea manuală a pieţei, golirea coșurilor stradale. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  
      
Nr.227/12.01.2022 

 

 
R E F E R A T 

 

                              Către, 
                                           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 

 
 

          Subsemnatul Aldea Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Administrarea 

Patrimoniului Local al Primăriei oraşului Nădlac, 

 Având în vedere: 
- Prevederile art. 6(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

actualizată, conform căruia „primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni 

sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru 
persoanele care prestează  lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări 

de interes local se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului local”.  

- Prevederile art. 6(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
actualizată, conform căruia ,,pentru sumele acordate ca ajutor social, conform 

prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, 

raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au 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”  

- Planul anual de acţiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022, lucrări care vor fi 
prestate de către persoanele beneficiare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, actualizată. 

- Prevederile Ordonanţei nr.21 din 30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale, actualizată 

- Prevederile art. 129 alin. (1), (2), lit.d), conform căruia Consiliul local exercită 

atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local, alin. (7) lit. b), lit. n), din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, actualizată, 
- Necesitatea efectuării acestor lucrări, 

 

 
PROPUN: 

 

Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2022,  lucrări 

care vor fi prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, 
actualizată, conform anexei: 

 

 
 

 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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PLAN  ANUAL 

DE ACŢIUNI  ŞI  LUCRĂRI  DE  INTERES LOCAL 
pentru anul 2022 

 

 prestate de către persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat , actualizată 
 

1. Întreținerea și curăţenia domeniului public al oraşului Nădlac:  

 strângerea manuală de hârtii, resturi de ambalaje, PET-uri, etc, măturatul 
manual pe str. Independenţei – DN7- (între PTF Nădlac 1 şi intrarea în 

localitate),  

 curăţenia şanţurilor dalate din jurul  localului de şcoală nr. 5 (vizavi de Hostel), 
a celor din piața agroalimentară.  

 îndepărtarea cu sapa a vegetației ierboase și încărcarea vegetației în saci - din 

jurul magazinelor  amplasate în PTF Nădlac (fostele magazine duty - free). 

 răzuirea rigolelor şi desfundarea canalelor de scurgere din parcarea din Piaţa 
Unirii, de pe  str. Victoriei ( între str. Independenţei – M. Eminescu) 

 efectuarea curăţeniei în jurul localului de învăţământ nr. 2 ( gimnaziu cu clasele 

V – VIII), prin strângerea manuală a resturilor de ambalaje, curăţenia şanţurilor 
de vegetaţie pe str. N. Bălcescu (pe porțiunea  localului de şcoală nr. 2 – până la 

achiziții şi încărcarea gunoiului în saci din plastic) 

 efectuarea curățeniei la locurile de joacă din parcurile orașului (parcul central, 
Parcul Pădurice, la locurile de joacă de pe str. Dr. Martin Luther/V. Lucaciu, str. 

Horea/V. Goldiș, Viile Vechi, str. M. Luther /Abatorului) măturatul aleilor din 

parcuri, golirea coșurilor de gunoi, adunat manual resturi de ambalaje de pe 

spațiile verzi, greblatul frunzelor, etc. 
 săparea /plivirea vegetaţiei din zonele florale  

 măturatul manual al acostamentelor drumurilor de materialul antiderapant 

folosit la activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului, pe străzile 
asfaltate. 

 îndepărtarea manuală a zăpezii din jurul instituţiilor publice, de pe trotuare, 

împrăştiat material antiderapant pe trotuarele din jurul instituţiilor publice( 
primărie, poliţie, ITL,  scoli, zona centrală, staţii de autobuz etc). 

 defrişarea vegetaţiei lemnoase din parcul Pădurice, din apropierea locurilor de 

picnic, săparea trandafirilor din jurul locului de joacă din parcul Pădurice și 

central, strângerea resturilor de ambalaje din parcul Pădurice și de pe malul 
apelor 

 efectuarea curăţeniei în jurul și interiorul ştrandului orașului 

 strângerea ambalajelor din plastic (PET) şi a altor resturi de ambalaje din 
şanţurile de pe marginea drumurilor în intravilan 

 pregătirea pământului din rondourile pentru flori, prin, săpare, greblare, în 

vederea plantării florilor de sezon 

 curăţenia digurilor de resturi de ambalaje și  împrăştierea muşuroaielor 
  îndepărtarea cu sapa a vegetaţiei ierboase de pe trotuarele oraşului şi parcul 

Pădurice 

 efectuarea curăţeniei în curtea şi exteriorul primăriei, bibliotecă. 
 îndepărtarea vegetaţiei lemnoase de pe marginea drumurilor, către fosta groapă 

de gunoi a oraşului, (capăt str. Victoriei), de pe str. Decebal colț cu str. N. 

Bălcescu, curăţenia canalului din jurul fostei gropi de gunoi, de resturi de  
ambalaje, gunoaie etc. 

 desfundarea şanţurilor și podețelor pentru realizarea scurgerii apelor pluviale, 

  colectarea gunoaielor de pe păşuni (str. 1 Decembrie colţ cu str. Peneş 

Curcanul), în zona vămii ( păşunea de lângă  parcarea  S.C. Jackson S.R.L.) 
 pregătirea pentru iarnă a zonelor florale din zona centrală.  



  

 efectuarea curăţeniei pe malul digului (zona voca)  la capătul str. Teilor. 

 îndepărtarea vegetaţiei de pe  pavajul din piaţa agroalimentară, din jurul 

blocului ANL, măturarea manuală a pieţei, golirea coșurilor stradale. 
 

 

 

 
 

 

 
întocmit 

Insp. Aldea Ioan 

Compartiment APL 
 

 



  

  
     
Nr. 226/12.01.2022 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local 
pe anul 2022, conform Legii nr.416/2001, actualizată 

 

 
Primarul oraşului Nădlac, dl. Ioan-Radu MĂRGINEAN  

Având în vedere: 

- referatul Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei oraşului Nădlac nr. 227/12.01.2022 
- Prevederile art. 6(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

actualizată, conform căruia ,,primarii au obligaţia să întocmească un plan de 

acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă  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  lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului local”. 
- prevederile art.6(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

actualizată, conform căruia ,,primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni 

sau de lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, 

precum şi persoanele care urmează să efectueze  lucrări de interes local”. 
- prevederile art. 6(9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

actualizată, conform căruia ,Documentele prevăzute la art.6(8) din Legea nr. 

416/2001, se transmit agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a 

Consiliului local”. 

- venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în 
condiţiile prevăzute de lege. Instituirea venitului minim garantat se întemeiază 

pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă 

socială.  

- conform datelor compartimentului de asistență socială din cadrul primăriei,  în 
prezent beneficiază de prevederile Legii nr.416/2001- privind venitul minim 

garantat, un număr total de 50 persoane, din care 12 persoane sunt apte de 

muncă. 
 

Propun: 

 

 Analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de 

acţiuni și lucrări de interes local, aferent anului 2022, lucrări  care vor fi prestate de 

beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată. 

 
 

PRIMAR ORAȘ NĂDLAC 

 IOAN-RADU MĂRGINEAN 
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