
   

CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIULUI  MARGHITA 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2016 

de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit 
Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat 

 
Consiliul local al municipiului Marghita , întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 

ianuarie 2016,  
Văzând raportul de specialitate nr. 405/18.01.2016 privind Planul de lucrări ce vor fi 

efectuate în anul 2016  de către persoanele apte de muncă , întocmit de dl.Groze Liviu , în 
calitate de șef birou al biroului  administrarea domeniului public şi privat şi raportul  de 
specialitate nr.404 din  18.01. 2016, întocmit de d-na Ciupe Elena în calitate de şef serviciu 
administraţie publică, asistenţă socială,  referatul de aprobare nr. 403 din 18. 01.2016 al 
primarului Municipiului Marghita, raportul de avizare al comisiei de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.6, alin.( 2) şi alin.(7) din  Legea 416 /2001 privind 
venitul minim garantat  cu completările şi modificările ulterioare , 

În temeiul prevederilor art. 36, art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările  şi completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE 

  
 

Art . l . Se aprobă Planul de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2016 de către  persoanele 
apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim 
garantat, conform anexei care face  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta   hotărâre se comunică cu :Primarului municipiului Marghita; Prefectului 
Judeţului Bihor; Serviciul Administraţie Publică Locală, Asistenţă socială; Agenţia pentru 
prestaţii sociale judeţul  Bihor; La dosar; Spre afişare. 

 
    
Președinte de sedință                                         Contrasemnează, secretar UAT, 
  Pop Gavril                                                          jr.   Demeter Cornelia  
 
 
 
 
 
Marghita, 
 Nr.8 din 26.01.2016 
Adoptată cu votul a 16 consilieri pentru  din 16 prezenți 



   

Anexă la HCL nr.____ din 26.01.2016 
 
 
 

PLANUL DE LUCRĂRI 
ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social 

potrivit Legii 416/2001 în anul 2016 
 

      La întocmirea planului de lucrări pentru anul 2016, s-a avut în vedere numărul de persoane 
apte de muncă pentru acestă perioadă. 
      În anul 2016 se estimează un număr de 111 persoane apte de muncă din care 82 persoane din 
satul Chet si 29 persoane din municipiul Marghita. 
      Numărul total de ore pe care aceste persoane trebuie să-l efectueze într-o lună este de 2274 
ore, echivalentul a 284 zile lucrătoare. 
     Pentru o perioadă de un an numărul total de ore pe care aceste persoane trebuie să-l efectueze  
este de 27288 ore echivalentul a 3408 zile lucrătoare. 
     În funcţie de acest număr de zile lucrătoare am conceput planul de lucrări pe anul 2016, după 
cum urmează: 
 
I. Lucrări de întreţinere şi amenajare spaţii verzi şi parcuri:  
- tăiat iarba, săpat şi plivit printre flori şi arbuşti; 
- toaletat copacii, îndepărtarea resturilor vegetale şi transportarea acestora; 
- văruit copacii, igienizat locurile de joacă pentru copii; 
- întreţinut aparatele de joacă pentru copii prin lucrări de igienizare şi vopsire;  
- lucrări de amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi distruse sau degradate;  
 
II. Lucrări de  întreţinere a zonei centrale a oraşului: 
-   tăiat iarba, săpat şi plivit printre flori şi arbuşti; 
-   toaletat copacii, gardul viu,  îndepărtarea resturilor vegetale şi transportarea acestora; 
-   văruit copacii, curăţat şi vopsit bordurile de pe marginea drumurilor; 
-   curăţat şi vopsit gardurile de protecţie a spaţiilor verzi; 
-   lucrări de amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi distruse sau degradate; 
-   lucrări de salubrizare şi igienizare  
  
III. Lucrări de  întreţinere şi salubrizare a cartierelor de locuinţe;  
-   tăiat, adunat şi transportat iarba ; 
-   toaletat copacii, gardul viu,  îndepărtarea resturilor vegetale şi transportarea acestora; 
-   văruit copacii, şi lucrări de plantare de pomi ornamentali; 
-   curăţat şi vopsit gardurile de protecţie a spaţiilor verzi; 
-   lucrări de amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi distruse sau degradate; 
-   lucrări de salubrizare şi igienizare în cartiere şi în jurul platformelor de colectare selectivă a 
resturilor menajere 
-  curăţarea rigolelor, şanţurilor şi podeţelor pentru scurgerea apei pluviale; 
  



   

IV.Lucrări de  întreţinere şi salubrizare a intrărilor în oraş dinspre localităţile Chiribiş, 
Petreu, Viişoara şi Cheţ. 
-   tăiat, adunat şi transportat iarba ; 
-   toaletat copacii,  îndepărtarea resturilor vegetale şi transportarea acestora; 
-   lucrări de plantare de pomi ornamentali; 
-   lucrări de amenajare şi reabilitare a spaţiilor verzi distruse sau degradate; 
-   lucrări de salubrizare şi igienizare; 
-   curăţarea rigolelor, şanţurilor şi podeţelor pentru scurgerea apei pluviale; 
 
 
V.Lucrări de  întreţinere şi ecologizare în Pădurea Mare pe proprietatea  municipiului 
Marghita în suprafaţă de 2,6 ha (dupa caz); 
-intretinere in plantatii 
VI.Lucrări de  curăţenie în Cheţ şi pe drumul de intrare dinspre Marghita; 
 -   lucrări de defrişare, şi curăţare a mărăcinişurilor şi gunoaielor; 
-    curăţarea  şanţurilor şi podeţelor pentru scurgerea apei pluviale; 
-    lucrări de salubrizare şi igienizare a parcului central cât şi a străzilor; 
-    lucrări de reparaţii a trotuarelor şi podeţelor; 
-    toaletat copacii,  îndepărtarea resturilor vegetale şi transportarea acestora; 
 
 
 
  
 
 
 
 
           PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                      POP  GAVRIL                                                              SECRETAR U.A.T. 
                                                                                                    jr.  DEMETER CORNELIA 
 
 
 
	

	

	

	

	
 
  


