
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.71 /11.12.2019 

privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 

2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social 

 

 

 Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 

decembrie 2019, 

         Analizând referatul de aprobare  nr.7808 /09.12.2019 a primarului comunei Dochia , 

Referatul de specialitate nr.7519 din 27.11.2019,  întocmit de Compartimentul asistenţă 

socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 

            În baza prevederilor art. 6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; art. 28 alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat;  

       În temeiul art. 129 alin. (7) lit. ”b”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 

57 /2019 privind Codul Administrativ , adoptă prezenta : 

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru 

persoanele beneficiare de ajutor social, conform Anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei 

Dochia şi Compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Dochia. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Dochia. 

 

 

 

    Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate, 

              Primar,                                                        Secretar general al comunei Dochia 

            Păduraru Constantin                                                     Pascaru Vasile 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
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Nr. 7808 din 09 .12.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de Hotărâre  

privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru 

persoanele beneficiare de ajutor social 

 

 

 

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistenţă 

Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei comunei Dochia, prin care se propune spre 

aprobare Planul de acţiuni pe anul 2020 pentru persoanele beneficiare de ajutor social; 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.28 din H.G. 

nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Dochia, prezentul 

proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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SERVICIUL  PUBLIC DE ASISTENTA   SOCIALA                                                      APROB, PRIMAR                                                                           

-OPERATOR  DATE CARACTER  PERSONAL 3282-                                        PADURARU  CONSTANTIN 

Nr.7519/27.11.2019  

REFERAT 

Subsemnata  CIUBOTARU ANA- ILONA-inspector  asistenta  sociala, va aduc la 

cunostinta ca  se impune  intocmirea proiectului de hotarare privind aprobarea planului de 

actiuni si lucrari de interes  local in  comuna Dochia, judetul Neamt, pentru anul 2020, pentru 

beneficiarii de ajutor social apti de munca , din urmataorele  considerente :  

 

- consideră iniţierea acestuia oportună, din următoarele considerente: 

- în conformitate cu art. 6, alin. 2 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social una dintre 

persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, are obligaţia de a presta lunar acţinuni 

sau lucrări de interes local; 

- în conformitate cu art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, în fiecare an trebuie întocmit un plan de acţiuni şi lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, care prestează 

acţiuni sau lucrări de interes local. 

 

Insp. asist.sociala, 

CIUBOTARU ILONA 
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ROMÂNIA                                                                                                                                                          ANEXA NR.1  LA HCL NR.   

JUDETUL  NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI  DOCHIA 

 

 

 

PENTRU ANUL 2020 

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 6,alin (7)  din Legea nr.416/2001 

 

Nr. 

crt 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de 

realizare 

Resurse Responsabili 

1 Tăiat lemne pe timp de iarnă 

la Primărie şi Şcoli 

Asigurarea cu lemn de foc a sobelor şi 

centralelor aflate în dotare 

lunile 10-12,01-04. Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 



2 Deszăpezire la toate 

instituţiile publice 

 

Îndepărtarea zăpezii de pe aleile adiacente 

tuturor instituţiilor publice 

intervenţii 

ocazionale 

Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

3 Cosit vegetaţie pe marginea 

drumului comunal 

 

Cosirea manuală periodică a vegetaţiei 

crescute haotic pe marginea drumului 

judetean 

lunile 05-09 Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

4 Lucrări de curăţire manuală a 

albiilor pârâurilor 

 

Îndepărtarea vegetaţiei specifice, crescute în 

albiiile  pârâurilor, îndepărtarea gunoaielor 

depozitate în aceste zone,decolmatare etc. 

lunile 06-10  Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

5 Lucrări de întreţinere a 

parcului si a centrului civic al 

comunei 

 

Cosirea periodica avegetatiei, întreţinerea 

pomilor  si a florilor,vopsirea şi repararea 

gardurilor si a bancilor 

permanent Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

 

6 Întreţinerea stadionului 

comunal 

 

Cosirea periodică a gazonului,tuşarea 

suprafeţei de joc la meciuri, reparaţii gard  

intervenţii 

 ocazionale 

Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 



 

7 Întreţinerea curăţeniei pe 

canalele adiacente terenurilor 

extravilane 

Îndepărtarea periodică a gunoielor, cosirea 

vegetaţiei crescute excesiv. 

permanent Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

8 Lucrări de strângere a 

deşeurilor depozitate 

neconform 

 

Strângerea selectivă a gunoielor rezultate cu 

ajutorul căruţelor aflate în proprietatea 

beneficiarilor Legii 416/2001  

permanent Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

9 Întreţinerea în sezonul rece a 

drumurilor comunale 

 

Îndepărtatea zăpezii cu mijloace mecanice şi 

manuale,împrăştierea de materiale 

antiderapante în interiorul localităţii 

lunile 10-12,01-04. Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

10 Intretinerea curateniei in 

cimitire 

Cosirea periodica a vegetatiei, strangerea 

gunoaielor si cosmetizarea gardului viu 

Lunile 05-09 Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

11 Decolmatarea podetelor 

apartinand domeniului public 

Lucrari de desfundare a podetelor si 

montarea de tevi de scurgere noi, acolo unde 

lipsesc 

Lunile 04-10 Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 



 

12 Intretinerea curateniei la 

institutiile publice de pe raza 

comunei 

Spalat geamuri, pardoseli 

Intretinere spatii verzi aferente 

Zugravit si vopsit 

permanent Beneficiarii L416/2001 Viceprimar 

Consilieri 

Asistent  social 

 

 

VICEPRIMAR, 

CEAUSU  VASILE 

 

 


