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 JUDEȚUL HUNEDOARA     Proiect 12/2021 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI       

  S I M E R I A          
 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR.     /2021 

privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte  

de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2020, în orașul Simeria 

 

 

 Consiliul local al orașului Simeria, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 

___________; 

 Examinând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2.110 din data de 12.02.2021 , prin care  

Primarul orașului Simeria propune aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele 

apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2021, în orașul Simeria; 

 Ținând cont de necesitatea identificării lucrărilor de interes local care se vor efectua în cursul 

anului 2021 de către persoanele apte de muncă din cadrul familiilor care beneficiază de venit minim 

garantat; 

 În temeiul dispozițiilor art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, precum și ale art.129, alin.2, lit.,,d”, alin.7, lit.,,b”, 

ale art.139, alin.1 și ale art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

 

     H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art.1  - Se aprobă Planul de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din 

familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2021, în orașul Simeria, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Gospodărie, 

Utilități Publice, Mediu, Pășuni. 

Art.3 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de 

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

Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ. 

 Art.4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică Primarului 

orașului Simeria, Serviciului Gospodărie, Utilități Publice, Mediu, Pășuni, Direcției de Asistență 

Socială, Agenției Județene pentru Prestații Sociale Hunedoara și Instituției Prefectului Județului 

Hunedoara. 
  

 

Simeria, 12 februarie 2021 

                    

        PRIMAR, 

   BEDEA IULIUS-GELU 

 

 

        Avizat,                                      

     SECRETAR GENERAL, 

      jr. Nicolae Adrian Todor 

  

  


