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PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de Actiuni si lucrari de interes local 

pentru perioada 2021-2025 

 

 Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

_________________ . 
  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de dl. 

primar – Soceanu Iulian-Constantin, raportul Comisiilor pe domenii de specialitate nr. 1 şi 

3, precum şi avizul de legalitate prezentat de secretarul oraşului, 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate a Directiei de asistenţă socială nr.3290/15.02.2021 

- prevederile art.6 alin (1-7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.272/2004; 

 Văzând prevederile art. 129, alin.1, alin.2, lit.d, alin.4, lit.a, alin.7, lit. b din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 In temeiul prevederilor art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1 – Se aprobă Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru perioada 2021-

2025,conform anexei – parte integranta la prezenta. 
Art.2 – Secretarul orașului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 
   Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ___ voturi pentru,___voturi împotrivă, - 

abţineri, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 
  Techirghiol, astăzi – ______________ 

    Nr._____ 

 

 

       INIŢIATOR,                                                                                    VIZAT, 

        PRIMAR,                                                                          SECRETAR GENERAL 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN                       DR.JR.PAROSANU NICULINA 
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  DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 

                                                                                                                     

Nr._______din __________2021                                                                                                                         

                                                                                                         PRIMAR, 

                                                                                 SOCEANU IULIAN CONSTANTIN 

 

 

 

 

                                           RAPORT  DE SPECIALITATE 

                      privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 

                                             pentru perioada 2021 - 2025 

 

 

− TEMEIUL DE FAPT – Avand in vedere beneficiarii venitului minim garantat 

apti de munca ce trebuie sa realizete munca in folosul comunitatii. 

 

      2.TEMEIUL DE DREPT :  Legea nr.416/2001; art.28,al.3 din Normele de 

aplicare a legii nr.416/2001 privind aprobarea prin Hotarare de Consiliul local a 

“Planului de actiuni si lucrari de interes local”; 

 

      3.ARGUMENTE DE OPORTUNITATE : Beneficiarii de venit minim garantat,  

apti de munca ,ce trebuie sa realizeze zile de munca in folosul comunitatii. 

 

     4.REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE : --- 

 

    5.CONCLUZII SI PROPUNERI 

    Propunem aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local (anexa la prezenta) 

pentru perioada 2021 – 2025. 
 

     6.DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 

    Depunem alaturat : HCL nr.103/11.10.2016 ; Raport specialitate;Plan de actiuni si 

lucrari de interes local. 
 

 

 

                                                          Director As.Sociala                    

                                                Jr.Logofatu Indiran 

 
                                     

                                                                                                        Intocmit, 

                                                                                                       Insp. Menseit Leila- 
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DIRECTIA ASISTENTA SOCIALA 
                                                                     
 

 

         

                     PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

                                   PENTRU PERIOADA 2021-2025 

   a persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat,parinti naturali 

ce au un copil sau mai multi copii in plasament la persoana,familie,asistent    

                                          maternal sau centru rezidential  

 

     Avand in vedere prevederile Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ; 

art.67 din Legea nr.272/2004 cu completarile si modificarile ulterioare,conform careia  

persoanele apte de munca,beneficiare de venit minim garantat si parintii naturali ai copiilor ce au 

un copil sau mai multi dat in plasament cf.Sentintelor civile emise de Judecatorie,vor efectua 

urmatoarele actiuni si lucrari de interes local; 

      1.Lucrari de curatenie stradala 

− maturat 

− transport gunoi 

− incarcat gunoi 

− desfundat canale   

      2.Lucrari de curatenie parcuri 

− indepartare/curatare maracini 

− indepartat resturi vegetale 

− tuns iarba 

− fasonat gard viu 

− fasonat copaci 

− sapat trandafiri 

− varuit copaci,borduri 

− udat gazon 

3. Curatarea santurilor de scurgere. 

4. Sapaturi manuale santuri 

5. Indepartarea zapezii cu mijloace mecanice si manuale ,imprastierea materialelor 

antiderapante. 

Pentru efectuarea numarului de ore ,persoanele apte de munca ,beneficiare de ajutor social,sunt 

repartiate in functie de cuantumul ajutorului social,iar parintii naturali vor efectua un numar de 

ore lunar conform Sentintei civile. 

Actiunile si lucrarile de interes local se vor desfasura cu respectarea normelor de securitate si 

igiena muncii,fara a depasi regimul normal de lucru. 

 

 

                   Director Directia de asistenta sociala                Insp.Menseit Leila                      
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Nr. ................. din ............................... 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări  

de interes local pentru perioada 2021-2025 

 

 

  

Conform HCL nr. 103/11.10.2016 s-a aprobat Planul de acţiuni şi lucrări de interes local 

pentru perioada 2016-2020. 

Având în vedere  dispoziţiile Legii nr.416/2001, este necesara aprobarea  continuităţii aces-

tor măsuri, respectiv pentru perioada 2021 – 2025 pentru beneficiarii de venit minim garantat ce 

trebuie sa efectueze zile de munca, precum şi pentru părinţii naturali ai copiilor care au daţi în 

plasament unul sau mai multi copii, in baza unor sentinte civile, respectiv: 

 1. Lucrări de curăţenie stradala.  

 2. Lucrări de curăţenie parcuri.   

 3. Curăţarea şanţurilor de scurgere. 

 4. Săpături manuale şanţuri. 

 5. Îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice si manuale, împrăştierea materialelor antide-

rapante. 

 Pentru efectuarea numărului de ore, persoanele beneficiare de ajutor social sunt repartizate 

în funcție de cuantumul ajutorului social, iar celelalte categorii , conform dispoziţiilor Sentințelor 

judecătorești. 

 In cazul in care persoanele nu vor efectua aceste zile de munca se va proceda la suspendarea 

dreptului la ajutorul social. 

                 

 

 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 


