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Proiect de hotărâre nr. 7/2023 

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi 
executate de beneficiarii de ajutor social și de persoanele obligate la 

executarea/prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, pe anul 2023 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând  referatul de aprobare nr. 317/7 din 06.01.2022,  prin care se propune 
aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi executate de 
beneficiarii de ajutor social și de persoanele obligate la executarea/prestarea unei munci 
neremunerate în folosul comunității, pe anul 2023;  
          În conformitate cu dispoziţiile art.6 alin. (2)-(10) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (13) din 
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi 
completarile  ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
  În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 
alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 
243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art. 1 Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi executat de 
beneficiarii de ajutor social și de persoanele obligate la executarea/prestarea unei munci 
neremunerate în folosul comunității, pe anul 2023, conform anexei la prezenta hotărâre, ce 
face parte integrantă din aceasta.      
Art. 2 Direcţia de asistenţă socială are obligaţia de a duce la înbdeplinire prezenta hotărâre, 
precum şi obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la art. 
1, alături de lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social şi persoanele care urmează să 
efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.  
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.                                                        
Art. 4 Prezenta hotărâre se afişează la Sediul Consiliului local al oraşului Haţeg în locurile 
special amenajate şi se publică pe pagina de internet a Primăriei oraşului Haţeg. 
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului 
oraşului Haţeg, Directiei de asistenţă socială, Biroului administrarea domeniului public şi 
privat şi compartimentului administraţie publică locală. 
 
 

Haţeg,  06 ianuarie 2023 
INIŢIATOR, 

Primar, 
Adrian-Emilian PUŞCAŞ 


