ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMAR
Nr. 9/13.01.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2022, la
nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează
muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi
funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al
sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă _________
publică, la data de ___________ ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. __________, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler;
Având în vedere
 referatul de aprobare nr.261/06.01.2022 al Serviciului de administrare a domeniului public
și privat al orașului Ocna Mureș, din care rezultă necesitatea aprobării ,,Planului de lucrări
de interes local” care vor fi executate în anul 2022, la nivelul oraşului Ocna Mureş de către
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi de către cei care prestează
muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr. 252/2013 privind organizarea
şi funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul
juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității;
 raportul de specialitate _________ nr.______/______________ al __________________;
 avizele ______________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş,
 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
 Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune,
actualizată;
 O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul
comunității, actualizată;
 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizată;
În temeiul art. 129, alin.(2) lit.c) și lit.d), alin. (7) lit. n) și lit.p), art. 136, art. 139, alin. (3),
lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă ,,Planul de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2022,
la nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat și de către cei care prestează muncă neremunerată în folosul comunităţii conform Legii nr.
252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune și conform O.G. nr. 55/2002
privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, conform anexei,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
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Se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
Primarul oraşului Ocna Mureş;
Serviciul de administrare a domeniului public și privat al orașului Ocna Mureș;
Serviciul public de asistență socială;
Ocna Mureş, 13.01.2022.
INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
SILVIU VINŢELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUŞOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 lit. a
şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului
______________________________________________________________
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 lit.
b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de specialitate
_____________________________________________
alte avize necesare ____________________________________________________________

Tehnored: G.M.A. .Ex: 3. anexe: 1 ; Consilieri în funcție: 17; prezenți: ; voturi ,,pentru”(%): ; voturi ,,contra”: ; abţineri:
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