
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 
COMUNA ULMU 
CONSILIUL LOCAL COMUNAL 
U L M U 

HOTARAREA Nr.  2 . 
Din 31 ianuarie 2023 

Privind: aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea 
orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 2023; 

 
       CONSILIUL LOCAL COMUNAL ULMU  
Intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2023; 
          La initiativa Primarului comunei Ulmu si vazind Referatul de aprobare prezentat de 
acesta, 
           Având in vedere Raportul Compartimentului de asistenta sociala din cadrul 
aparatului propriu al Primarului comunei Ulmu; 
      Vazand raportul de avizare al comisiei de specialitate constituite in cadrul 
Consiliului Local Ulmu 
 In baza prevederilor art. 6 , alin 7 si  8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat , modificata si completata prin Legea nr. 276/2010 ;  

Potrivint prevederilor Legii nr.  342/2015 privind  aprobarea  OUG nr. 25/2015 
pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu completarile si modificarile ulterioare 

In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (d),  alin 7, lit. (b), art. 139,  alin 3, lit. (a),  art. 155,  
alin 1, lit. (c),  si alin. 4, lit. (d)  precum si ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197, alin. 1, 2 si 4 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art. 1- Se aproba Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 
2023, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2 – Se imputerniceste Primarul comunei Ulmu prin Serviciul public de 
Asistenta Sociala, cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

Art. 3 - Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va fi adusa la 
cunostinta publica si comunicata celor interesati şi prin afişare la sediul institutiei, precum 
şi pe pagina de internet www.primariaulmu.ro 
 
        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                             
            NICOLAE VALERICA                               CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL  
                                                                                          BEJGU DANIEL 
 
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 31 ianurie 2023, cu un numar de____voturi 
„pentru”, ____ „abtineri”, ____ „voturi impotriva”, din numarul total de 13 consilieri in functie si 
____ consilieri prezenti la sedinta, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor 
consilierilor in functie. 



ROMÂNIA                                                                                                                             Anexa nr. 1  
JUDEŢUL BRĂILA                                                                                                                                     la Hotararea Consiliului Local 
COMUNA ULMU                                                                                                                                             nr. 2 din 31 ianurie 2023 

 
PLAN DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL 

PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PERSOANELOR  BENEFICIARE    DE  AJUTOR  SOCIAL , INTOCMIT IN 
CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 6 , ALIN 7 DIN LEGEA NR. 416/2001, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN LEGEA 

NR. 276/2010 
NR. 

CRT. 
DENUMIREA ACTIUNII SAU LUCRARII TERMEN DE 

REALIZARE 
NR. ORE  

PLANIFICATE 
OBS. 

1. Indepartarea zapezii si ghetei de pe trotuare, partea 
carosabila a drumurilor, a locurilor de parcare, 
piata,locuri de joaca pentru copii si alte locuri 
publice. 

Trimestru I-2023 20000  

2 Mentinerea curateniei pe arterele de circulatie, 
incincintele scolilor,gradinitelor, caminelor culturale, 
piata, cimitire si a altor locuri publice 

Lunar 35000  

3 Indepartarea rezidurilor menajere, gunoaielor, 
incarcarea in mijloace de transport si depozitarea in 
locurile special amenajate. 

Lunar 20000  

4 Sapat si taluzat santuri de scurgere a apei pluviale in 
toate localitatile comunei si intretinerea acestora 

Lunar 75000  

5 Efectuarea lucrarilor de intretinere a izlazului 
comunal in suprafata de 1191 ha prin strangerea 
resturilor vegetale uscate si a vegetatiei 
nedorite,colectarea deseurilor din plastic ,fier si alte 
materiale 

Trimestrul II-2023 15000  

6 Lucrari de salubrizare a malurilor paraului Calmatui. Lunar 800  
7 Intretinerea aliniamentelor drumurilor  comunale si 

judeteane , varuirea arborilor, cositul buruienilor si 
transportul acestora, toaletarea arborilor. 

Lunar 2500  


