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HOTĂRÂREA    Nr.  9/ 27 ianuarie 2023  

privind aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în 
anul 2023 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care 
s-a stabilit / se stabileste obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității 

în baza unor hotarari judecătorești definitive 
 

Consiliul Local al  comunei Cicarlau   judetul Maramureș,  întrunit în sedinta 
ordinara in data de  27 ianuarie 2023 , analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
        d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în 
administratia publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislative   
pentru elaborarea actelor administrative ;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si 
completările ulterioare; 

g) art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările 
ulterioare, privind venitul minim garantat și ale H.G. nr. 1010/2006 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001,    

g) art. 129 alin 1 si alin 2 , lit. d, alin 7, lit.b, art . 136 , art. 198, art. 199  din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările si completările ulterioare;  

 
 Luând act de:  

Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău însotit de referatul de 
aprobare nr.425/2023, raportul compartimentului de resort  nr. 426  /2023; 
        Referatul Compartimentului  de asistentă sociala   nr. 427   /2023 din cadrul Primăriei 
comunei Cicârlău si al viceprimarului comunei ,  prin care se propune un plan lunar pentru anul 
2023 a lucrărilor de interes local în comuna Cicârlău; 
  Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;  

 În temeiul:  prevederilor art . 139 si art .196 alin 1, lit a din  OUG nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ, cu  completările si modificările ulterioare  
 

HOTĂRĂSTE  
  

Art. 1 Se aprobă Planul  de  actiuni  si lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în 
anul 2023 în comuna Cicârlău de  către beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care 
s-a stabilit/ se stabileste  obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza 
unor hotarari judecătorești definitive,  potrivit   anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotarare. 
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           Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează 
viceprimarul  comunei Cicârlău. 

 
      Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: 

 
          - Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate   
          -  Primarului comunei Cicârlău 
          -  Viceprimarului  comunei Cicârlău  
         -   Compartimentului de asistentă socială  
          -  Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site-ul institutiei  de către Secretarul 
general al comunei Cicârlău  

 
 
 
 
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNAT 

                  Ioan BLEDEA                                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 

                                                                                                                        Georgela POP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 27 ianuarie  2023   , cu următoarele voturi:  

Total consilieri locali 13  

Nr. consilieri prezenti  12 

Voturi pentru  12 

Voturi impotriva - 
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         ANEXA 1 la PH Nr. 9 / 2023  
             

PRIVIND PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI ȘI LUCRARI DE INTERES PUBLIC LOCAL  ÎN 
COMUNA CICÂRLĂU PENTRU ANUL 2022 

 
 Ce vor fi prestate de  beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit 

obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari 
judecătorești definitive 

  
LUCRARI PENTRU LUNA IANUARIE  

- curatenie in Caminul cultural Cicârlau ,Bârgau ,Ilba ,Handalul Ilbei  ; 
- aprovizionarea  cu lemne de foc a  caminelor culturale ce dispun de  centrale pe lemn , 
dacă este cazul ; 
- curatat  zapada de pe  căile de acces in institutiile publice   
- mentinerea curateniei in zona institutiilor publice; 
 

LUCRARI PENTRU LUNA FEBRUARIE  
- curatat zapada in zonele publice ( daca este cazul ); 
- curatenie in spatiile din interiorul  caminelor culturale; 
- aprovizionarea  cu lemne de foc a  caminelor culturale ce dispun de  centrale pe lemn , 
dacă este cazul; 
-strângerea gunoaielor ( PET-uri,plastice ,)in zonele de amplasare a 
containerelor,parcuri,santuri  ,etc. 
 

LUCRARI PENTRU LUNA MARTIE 
- aprovizionarea  cu lemne de foc a  caminelor culturale ce dispun de  centrale pe lemn , 
dacă este cazul  ; 
- pregatirea terenurilor pentru plantat (semanat) flori ; 
-sapaturi manuale in zona aleelor pentru plantarea florilor 
( camine culturale ,sala de sport,parcari ,etc.) 
- toaletarea  pomilor ce apartin de domeniul  public al comunei,   curatarea zonelor 
apartinand domeniului public; 
- curatenie in jurul monumentelor ; 
 

LUCRARI PENTRU LUNA APRILIE 
- semanat si plantat flori  pe spatiile amenajate în zona caminelor culturale parcare, sala 
de sport ;  
- pregatit jardiniere si ghivece pentru flori ; 
- curatenie in centrul civic al satelor  cât si în încinta caminelor culturale din Cicârlau, Ilba, 
Bârgau , Handalu Ilbei ; 
-actiuni de igenizarea comunei prin colectarea de deseuri, curatarea vailor, cursurilor de 

apă ,etc; 
 

 
LUCRARI PENTRU LUNA MAI  
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- curatat si intretinut zonele exterioare : aleii, trotuare, santuri , care apartin domeniului 
public al comunei ;  
- actiuni de curatare a vailor de peturi si deseuri adunate de ape sau depozitate 
necorespunzator de populatie ; 

 - arderea resturilor vegetale adunate in urma unor actiuni de curatenie ; 
  
LUCRARI PENTRU LUNA IUNIE 

- intretinerea zonelor verzi , adunat si greblat iarba rezultata in urma cosirii întretinerea  si 
curatarea tuturor spatiilor din jurul institutiilor publice  ;  
- curatat interioare in camine culturale; 
- colectat deseuri – lucrari de igenizare  ( adunat peturi, pungi, deseuri etc.); 

 
LUCRARI PENTRU LUNA IULIE  
 - curatarea domeniului public si a zonelor centrale ale comunei; 

- intretinere spatii verzi, parcuri, aleei,parcari, scena , zona de amplasament a șităului, 
sala de sport, etc ; 
- curatat mobilier din dotarea caminelor ; 
- actiuni de adunare a peturilor si a altor deseuri de pe marginea santurilor aleilor si a 
altor zone ce apartin de domenilui public al comunei ; 
- activitati necesare de igenizare ,alte actiuni necesare pregatirii Zilelor comunei ; 

LUCRARI PENTRU LUNA AUGUST  
- mentinerea curateniei din preajma institutiei si a celorlalte obiective ( camine , sala de 
sport etc ) prin adunarea resturilor vegetale si menajere , maturarea aleilor , curatarea 
parcurilor , udat flori ,etc. ; 
- curatarea spatiior interioare ale caminelor (spalat geamuri , pardoseli etc) ; 
- strângerea resturilor vegetate dupa actiuni de cosirea zonelor cu vegetatie ; 
 

LUCRARI PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 
- participarea la actiunile de curatire a malurilor vailor si a altor domenii (parcuri, curti 
interioare institutii ,spatiilor  exterioare ale caminelor culturale, sala de sport etc.) 
- curatat zona centrala prin maturarea acesteia , colectarea gunoaielor , 
- curatat zonele in care au fost plantate  flori ; 
 

LUCRARI PENTRU LUNA OCTOMBRIE 
- curatarea zonelor pietonale de resturi vegetale ; 
- curatenie in  zonele central  din Cicârlau si Ilba  
- curatenie in spatiile si zona exterioara a caminelor culturale din Bârgau ,Ilba Handalul 

Ilbei si Cicârlau ; 
 
LUCRARI  PENTRU LUNA NOIEMBRIE  
 -     curatarea parcurilor prin stringerea frunzelor si a resturilor vegetale ; 

-     asigurarea  cu lemne de foc a a  caminelor culturale ce dispun de  centrale pe lemn , 
dacă este cazul ; 
- curatenie în  zonele  centrale ale  satelor ;  
- curatat zapada daca este cazul ; 

 
LUCRARI PENTRU LUNA DECEMBRIE 

- curatarea aleeilor si a zonelor de acces in institutii, prin indepartarea si maturarea 
zapezii (daca este cazul), a resturilor vegetale (frunze ,etc.) 

- pregatirea salilor ( camine) pentru evenimentele de sfârsit de an; 
- asigurarea cu lemne de foc a spatiilor dotate cu centrale pe lemn ;  

       
  
                   VICEPRIMAR       CONSILIER SUPERIOR  
                  Nicolae DANUT  Lăcrămioara DRAGOMIR   


