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Total consilieri Consiliul Local: 15 

Prezenţi: 15 

Pentru: 15 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 

 

 

H O T Ă R Â R E A 
Nr. 97 din 20.12.2022 

 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru 

sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2023 

 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de 

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali s-a reunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2022. 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
a) prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) prevederile art. 7 alin. (2), art. 858-886, art. 879, alin. (2) și art. 880 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare;  
c) prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
d) prevederile art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
e) prevederile art. I pct. 1 din Legea nr. 192/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat; 
f) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Ţinând cont de: 

a) referatul înregistrat sub nr. 9122/12.12.2022 prezentat de viceprimarul Comunei Periam, domnul 

Adrian Condrea;  

b) referatul de aprobare nr. 9187/13.12.2022 prezentat de primarul comunei Periam, domnul Cornel 

Dumitraș; 

c) raportul compartimentului de specialitate nr. 9197/13.12.2022 întocmit de doamna Paula-

Gianina Copil, inspector I principal - asistent social în cadrul Compartimentului Asistență socială al 

primăriei comunei Periam; 

d) prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat prin 

H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020; 

e)  avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam.             

 

                               R O M Â N I A  

                                      J U D E Ț U L  T I M I Ș  

                                        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   PERIAM 
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În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. d), 

art. 129 alin. (7) lit. b), art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), art. 

139 alin. (3) lit. a), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 - 200, art. 243 alin. (1) și art. 255 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   PERIAM 
adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă „Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru 

sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2023”, la nivelul Comunei 

Periam, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează viceprimarul comunei 

Periam, domnul Adrian Condrea şi doamna Paula-Gianina Copil, inspector I principal - asistent social în 

cadrul Compartimentului Asistență socială al primăriei comunei Periam. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Periam, în 

termenul prevăzut de lege: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- primarului comunei Periam; 

- consilierilor din cadrul Consiliului Local al comunei Periam;  

- A.J.P.I.S. Timiș; 

- viceprimarului  comunei Periam; 

- doamnei Copil Paula-Gianina, inspector I principal - asistent social în cadrul primăriei 

comunei Periam; 

- la dosarul şedinţei; 

- se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primariaperiam.ro. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         Ionel CĂPUȘAN 

      ____________________________________ 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

 Daciana BRONŢ  

______________________________________ 

 

 

L.S. 

http://www.primariaperiam.ro/
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 97/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 20/12/2022 

 

2 Comunicarea către primarul comunei2) 21/12/2022 
3 Comunicarea către prefectul județului3) 21/12/2022 
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 21/12/2022 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) - 
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 21/12/2022 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la 

data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 



                                                                                                                                                                                                      ANEXA Nr. 1 

                                                                                                                                                                                    La H.C.L. nr.  97/20.12.2022 
                

PLAN DE ACŢIUNI/LUCRĂRI DE INTERES LOCAL pentru anul 2023 
întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 și alin. 7 din Legea nr. 416/2001 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse 

Termene 

de 

realizare 

Resurse Responsabil 

1. 
Reabilitarea pajiștii   

comunale 

Curăţarea de mărăcinişuri, resturi vegetale şi asigurarea 

tranferului acestora la locuri special destinate 
Permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

Comunei Periam 

2. 

Intreţinere curăţenie pe 

domeniul public şi privat al 

comunei 

Colectarea reziduurilor stradale, îndepărtarea resturilor 

vegetale şi transportarea acestora la locuri special amenajate 
Permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

Comunei Periam 

3. 
Lucrări de întreţinere în zona 

cimitirelor 

Îndepartarea mărăcinişurilor, a resturilor vegetale, 

întreţinerea gardurilor, etc 
Permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

Comunei Periam 

4. 

Întreţinere zonă cămin 

cultural, dispensar, şcoală, 

primărie, parc şi zone verzi 

Zugrăveli interioare şi exterioare, îndepărtarea resturilor 

vegetale, a mărăcinişurilor, întreţinerea gardurilor, săpat 

spaţii verzi şi pregătire teren pentru plantare de flori, arbuşti 

ornamentali şi pomi fructiferi, văruit pomi, reparat şi vopsit 

bănci şi coşuri de gunoi, cosit iarba, udat spaţii verzi etc. 

Permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

Comunei Periam 

5. 

Lucrări de întreţinere în 

incinta curţilor instituţiilor 

publice 

Colectarea şi îndepărtarea resturilor vegetale, a 

mărăcinişurilor, a gunoaielor şi depozitarea acestora în 

locurile special amenajate, întretinerea acostamentelor, 

vopsirea şi repararea gardurilor 

Permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

Comunei Periam 

6. 

Lucrări de curăţare a 

resturilor vegetale aflate pe 

marginea drumurilor 

comunale şi judeţene 

Curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultată din ploi şi 

zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a 

gunoaielor, întreţinerea acostamentelor 

Permanent 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

Comunei Periam 

7. 

Întreţinerea în sezonul rece a 

drumurilor comunale şi 

judeţene pe raza comunei 

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice şi manuale, 

împrăştierea materialelor antiderapante 

Lunile de 

iarnă 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

Comunei Periam 

8. 
Alte activităţi de interes şi 

utilitate publică 

Asigurarea depozitelor de combustibil solid, diferite 

activităţi de întreţinere şi reparaţii datorate unor fenomene 

naturale (ploi torenţiale, vânt puternic, incendii, cutremure, 

inundaţii) 

Intervenţii 

ocazionale 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

Comunei Periam 

 

VICEPRIMARUL COMUNEI PERIAM, 

Adrian  CONDREA  


