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    H O T Ă R Â R E A  nr.  14 / 2022 

privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2022,  pentru 

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

 cu modificările şi completările ulterioare   

 

 

 

 Consiliul Local al orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

 Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 156/13.12.2021, prin 

care se propune aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022 pentru 

beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială nr. 155/13.12.2021, precum și 

avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 36/23.02.2022, 50/23.02.2022 și 64/23.02.2022. 

 Ţinând seama de prevederile  art. 6 alin.(7)  din Legea nr. 416/2001 privind  venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor 129 alin. (2), lit. „d”,  alin. (7) lit. “b”, art. 139 alin. (1) și ale art. 196 

alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în cursul 

anului 2022, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a oraşului Geoagiu, conform 

anexei la prezenta hotărâre.   

Art. 2  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 

 - Instituției Prefectului jud. Hunedoara; 

     - Primarului oraşului Geoagiu; 

 - Direcției de Asistență Socială Geoagiu; 

 - Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu 

 

 

Geoagiu, 28.02.2022 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa la HCL Geoagiu nr. 14/2022 

 

 

 

PLAN  DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

PENTRU   ANUL   2022,  

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

cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

1. Perioada ianuarie – martie 2022 

 - lucrări de curățat zăpadă de pe trotuare, podețe,  poduri și stații de autobus; 

 - împrăștiat material antiderapant pe căile pietonale; 

 - adunat hârtii și pet-uri, de pe marginea drumurilor; 

- igienizarea zonei Cartierului Muzicanților. 

 

 

2. Perioada aprilie – octombrie 2022  

 - lucrări de îndepărtat materialul antiderapant de pe căile pietonale; 

- curățat vegetația de pe ambele părți ale drumurilor; 

 - curățat șanțuri, măturat trotuare; 

- cosit iarba, transportat resturi vegetale și deșeuri de pe marginea drumurilor; 

- curățarea albiei râului Geoagiu; 

- igienizarea zonei Cartierului Muzicanților; 

- văruit pomii și stâlpii de curent electric;  

- adunat hârtii și pet-uri, de pe marginea drumurilor și din spațiul destinat târgului de 

animale. 

3. Perioada noiembrie – decembrie 2022 

 - adunat  frunzele căzute pe trotuare, parcuri și alei; 

 - lucrări de  îndepărtat zăpada de pe trotuare, podețe,  poduri și stații de autobus; 

 - adunat hârtii și pet-uri, de pe marginea drumurilor; 

- igienizarea zonei Cartierului Muzicanților. 

 

 

Geoagiu, 28.02.2022 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 

 

 

 

 

 

 


