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HOTĂRÂREA Nr.  5 

Din data de 27 ianuarie 2022 

 Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de 

beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2022 

 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 27  

ianuarie 2022 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 75 din 06.01.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 284 din 17.01.2022 al Compartimentului de autoritate tutelară şi 

asistenţă socială; 

- raportul de avizare nr. 371 din 26.01.2022 al comisiei de specialitate; 

- art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 28 alin. (3) din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, aprobată prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1)  și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare    

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii 

venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2022, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul Comunei 

Boghiş. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Viceprimarul Comunei Boghiş; 

- Compartimentul de autoritate tutelară şi asistenţă socială; 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 

 

 

            PREŞEDINTE                                        CONTRASEMNEAZĂ 

               DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR GENERAL 
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ANEXA 

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș 

Nr. 5 din data de 27 ianuarie 2022 

 

 

PLAN DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL CE VOR FI EFECTUATE DE BENEFICIARII VENITULUI 

MINIM GARANTAT PENTRU SUMELE ACORDATE CA AJUTOR SOCIAL ÎN ANUL 2022 
 
 

Nr. 

Crt. 
Lucrare U.M. Cantitate Cant./pers./zi 

1. Nivelat teren şi încărcat pământ – manual m3 4000 6 

2. Măturatul şi curăţatul manual al spaţilor verzi şi a părţii carosabile a 

drumului 

mp 400000 2000 

3. Decolmatarea şanţurilor, curăţarea gurilor de scurgere a apelor 

pluviale – manual 

ml 20000 20 

4. Cosit manual pe marginea şanţurilor ml 20000 100 

5. Manipulat şi crăpat lemn pentru foc m3 200 1,5 

6. Curăţarea şi întreţinerea gardurilor vii ml 8000 50 

7. Curăţarea albiei râurilor ml 10000 100 

8. Colectat deşeuri de pe străzile DJ 191D, DC85, DC 91, şi de pe 

străzile şi uliţele (6 ori pe an) 

m 5000  

(două sensuri) 

1000 

9. Plantare arbori Buc.  20 
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