
R  O  M  Â  N  I  A
J U D E Ţ U L  I A L O M I Ţ A

                                     C O N S I L I U L  L O C A L  S C Â N T E I A

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de lucrări de interes local  pentru anul 2022

      Consiliul Local al comunei Scînteia ,judeţul Ialomiţa 
      Având în vedere:

 Prevederile  art.  6  alin.  7  din  Legea  416/2001  privind  Venitul  minim garantat,  cu
modificările şi completările ulterioare;

 prevederile  art.  28  alin.  3  din  H.G.  nr  50/2011  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr  416/2001  privind  venitul  minim
garantat;

 Examinând :
- referatul de aprobare al doamnei primar;
- raportul viceprimarului nr. 7255/21.12.2021;  
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local , 
        În temeiul art. 129 alin. 2, lit, b) şi alin. 4, lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind codul
administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

        Art.1. Se aprobă  Planul de lucrări de interes local  pentru repartizarea orelor de muncă
persoanelor  beneficiare  de  ajutor  social,  a  persoanelor  condamnate  cu  munca  in  folosul
comunităţii printr-o Sentinta civilă rămasă definitivă si pentru protectia mediului pentru anul
2022, conform  anexei care face parte din prezenta hotărâre.
       Art.2. Prezenta  va fi comunicata Institutiei Prefectului în vederea exercitării controlului
de legalitate  si Primarului comunei, prin grija secretarului.
      Art.3.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotarari  se  însarcineaza  viceprimarul
comunei şi  compartimentul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul apartului de specialitate
al primarului. 

PRESEDINTE 
 Avram Vasile    
                                                                                                       Contrasemneaza  
                                                                                             Secretar general al comunei 
                                                                                              David Carmen - Georgiana
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Adoptată la Scânteia 
Astazi: 27.01.2022



                                                                                 Anexa  la  HCL nr. 4/27.01.2022

P L A N   DE   L U C R Ă R I 
pentru  anul 2022

1. Lucrari de deszapezire a arterelor  de circulatie, trotuare, căi de acces la
clădirile aflate în administrarea consiliului local si, dupa caz ,incarcarea
zapezii in remorci si transportul in afara localitatii;

2. Lucrari  privind depozitarea combustibilului necesar functionarii
     scolilor, gradinitelor  si institutiei primariei  pe perioada iernii, respectiv
    aprovizionarea cu lemne, taierea, depozitarea  acestora etc;
3. Lucrari de igienizarea  a acostamentelor drumurilor  judetene si

Comunale;
4. Lucrari de igienizare  a incintelor scolilor, gradinitelor si a celorlalte 
     cladiri din administrarea consiliului local;
5. Lucrari de igienizare a statiilor de parcare a mijloacelor de transport în 

          comun, a parcarilor si a locurilor de stationare a autovehiculelor ;
6. Igienizarea  pieţei saptamanale, organizata în localitatea de resedinţă a 
     comunei;

     7.  Golirea coşurilor de gunoi stradale ,periodic;
 8. Lucrări de intreţinere la  pomi, gard viu si alti arbori sau arbusti din     
      incintele şcolilor, grădiniţelor, instituţiilor publice, sau situate pe arterele
     principale ale localităţii;
 9. Lucrări de plantare pomi, arbuşti, flori sau alte plante în vederea măririi   
     suprafeţei de spaţii verzi de pe raza comunei;
10. Lucrari de reparatii la imobilele administrate de primarie ,
11. Lucrari de igienizare a cimitirelor aflate în administrarea consiliului local
    , sapat gropi pentru inhumarea prsoanelor decedate;
12.Orice alte lucrari de interes local .

      
PRESEDINTE 
 Avram Vasile    
                                                                                                       Contrasemneaza  
                                                                                             Secretar general al comunei 
                                                                                              David Carmen - Georgiana


