
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 

 

 

HOTARAREA NR. 3 / 31.01.2022 

privind aprobarea planului anual de actiuni sau de lucrari  

de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor  

la persoanele beneficiare de venit minim garantat 

 

 

    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului – 
Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 31.01.2022, ora 14,00 ; 
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.7/17.01.2022 initiat de Primarul comunei Gângiova, 
referatul de aprobare nr.363/17.01.2022 al domnului primar, Preda Cristache, raportul de specialitate 
intocmit de viceprimarul comunei Gangiova, inregistrat la nr.480/21.01.2022 cu privire la aprobarea 
planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor la 
persoanele beneficiare de venit minim garantat , in conformitate cu prevederile art.6, alin.2 si alin.7 
din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
art.28, alin.3 din HG nr.50/2011 cu privire la Normele Metodologice de aplicare a Legii 416/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
     In temeiul art.129, alin.7, lit.b, art.139, alin.1, art.196, alin.1, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, 
art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare : 

 
 

HOTARASTE: 

 

  

     Art.1.Se aproba planul anual de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2022 pentru 
repartizarea orelor la persoanele beneficiare de venit minim garantat, conform Anexei nr.1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
     Art.2.De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde domnul Andrei Adrian, viceprimarul 
comunei Gângiova si doamna Olaru Ileana, inspector la Compartimentul Asistenta si Protectie 
Sociala. 
    Art.3.Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dolj, Primarului comunei 
Gângiova, persoanelor nominalizate la art.2 si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
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Adoptata in sedinta din data de 31.01.2022 

Cu un numar de 10 voturi pentru, 1 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 consilieri 
prezenti 



 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 

NR.   675   din   31.01.2022 
 
 

ANEXA nr.1 la Hotararea nr. 3 / 31.01.2022 

 

                                                                  

 

 

PLAN ANUAL DE ACTIUNI SAU DE  LUCRARI  DE INTERES 

LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR LA PERSOANELE 

BENEFICIARE DE VENIT MINIM GARANTAT PE ANUL 2022 

 

 
 

                        TIPURI DE ACTIUNI: 
 
1.Deszapezirea portiunilor de drum fara protectie; 
2.Alei de acces catre institutiile din comuna prin deszapezire; 
3.Executat rigole de scurgerea apei pe principalele ulite din comuna si in zonele de 
inundatii; 
4.Lucrari de igienizare si intretinere a principalelor zone verzi din comuna; 
5.Executarea de lucrari cu privire la intretinerea drumurilor (imprastiat pamant si 
balast); 
6.Lucrari de intretinere a curateniei in cimitire, pe langa biserici, la cererea si sub 
supravegherea preotilor; 
7.Lucrari manuale necalificate la igienizarea scolilor si a gradinitelor (taiat lemne si 
inmagazinare); 
8.Lucrari manuale necalificate la intretinerea fantinilor  pe teritoriul comunei 
Gângiova; 
9.Lucrari manuale la amenajarea platformelor de depozitare a gunoiului; 
10.Se va executa  instruirea participantilor cu privire la respectarea regulilor de 
protectie a muncii la inceputul lucrarilor. 
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