
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU NEAMȚ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local,  
pentru anul 2016, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze 

 muncă  în folosul comunităţii 
 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Conform prevederilor art. 6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind acordarea ajurorului 

social, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.28 din Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.50/28.01.2011; 

Conform prevederilor art. 63 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului , cu modificările şi completările ulterioare, 
conform Legii nr.257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

Potrivit prevederilor art.15 alin.(4), art.17 şi art.19 din O.G., nr.55/2002, privind 
regimul juridic al sancţiunilor, prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, O.G. nr.92/2000 privind organiyarea şi funcţionarea serviciilor de 
reintegrare socială şi supraveghere şi art.93 alin.(3) Cod penal; 

Analizând Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi 
Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenta socială Tirgu Neamţ,  ambele înregistrate cu 
nr. 8219 din 18.01.2016; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. “d” şi alin.(6) lit”a” pct.2, art.45 alin.(1), art. 
115, alin(1), lit.”b” şi ale art. 117, lit. ”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2016, în 
vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţii , 
conform anexei la prezenta, parte integrată a acesteia; 

Art.2.Direcţia de Asistenţă Socială, prin Compartimentul Juridic, vor lua toate 
măsurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice hotărâre contrară. 
Art.4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 

prezentei hotărâri tuturor părţilor interesate, prin Compartimentul Administraţie locală. 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Vasilică Harpa 
 
 

 
Avizat legalitate,  

Secretar oraş 
jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 



 
 
                                                      Anexa    

   la Hotărârea Consiliului Local  
    nr._____ din ________ 

 
PLANUL DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL,  

PENTRU ANUL 2016, ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII PERSOANELOR CARE 
TREBUIE SĂ EFECTUEZE MUNCĂ  ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

 
1. Principalele acţiuni sau lucrări de interes local care vor fi efectuate de către persoanele apte de muncă - 

beneficiari ai ajutorului social sunt: 
a) Salubrizare căi publice 

- decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor sau a canalelor de fuga si a podetelor 
- realizarea de santuri si rigole  
- amenajari si completari acostamente, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala 
- corectia locala a albiei sub poduri 
- curatirea platformei drumului de noroiul adus de vehicule, de materialele aduse de viituri 
- varuirea plantatiilor 
- cosirea vegetatiei ierboase din zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri) 
- intretinerea drumurilor pietruite 
- măturat/ degajat manual trotuare şi căi rutiere  
- colectarea gunoiului menajer din jurul containerelor şi încărcarea în acestea 

- colectarea şi încărcarea reziduurilor solide din albia şi de pe malurile râului Ozana 
b) Întreţinere spaţii verzi şi microferma vegetală 

- plantare de puieţi 
- degajare teren de corpuri străine pe spaţiile verzi dintre blocurile de locuinţe 
- mobilizat teren în vederea plantării de răsaduri de plante floricole 
- întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în parcurile din oraş 
- văruirea arborilor de pe marginea căilor rutiere şi din parcuri 

      c)    Lucrări de întreţinere şi curăţenie în cadrul instituţiilor 
- măturat interioare şi curţi 
- spălat pavimente interior exterior 
- spălat covoare, mochete, traverse 
- şters geamuri 
- desfundat sobe 
- colectat şi îndepărtat deşeuri rezultate în urma lucrărilor de construcţii şi întreţinere  
- văruit interior/exterior 
- cosit vegetaţie ierboasă în exces 
- stivuit lemne de foc 

     d)    Asigurarea liniştii şi ordinii publice în Parcul oraşului  
 
2.  Instituţiile în cadrul cărora urmează a fi efectuate orele de muncă în folosul comunităţii, în funcţie de 
solicitări, sunt următoarele : 
-        PRIMĂRIA TÂRGU NEAMȚ: •   ADMINISTRATIV  

 SALUBRITATE MAL DREPT OZANA  
 BIBLIOTECA ORAŞENEASCĂ  
 CASA CULTURII “ION CREANGĂ” 
 SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ 
 CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ SF TEODORA 
 CREŞA TG. NEAMȚ 

- S.C. ECO TG TÎRGU NEAMȚ  
- S. C. CIVITAS COM S.R.L.  
- SC CENTRU DE ÎNTREȚINERE URBANĂ SRL TG. NEAMȚ 
- CLUBUL COPIILOR  
- COLEGIUL NAȚIONAL “ŞTEFAN CEL MARE”  
- COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGĂ” 
- LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE CONTA” 
- ŞCOALA GIMNAZIALA  ”GRIGORE GHICA VODĂ” NR. 2  
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ”  NR. 3  
- BISERICILE DE PE RAZA ORAŞULUI  
  3. Acţiunile şi lucrările de interes local vor fi desfăşurate lunar, în funcţie de planul de acţiuni sau lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă  
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU NEAMȚ 

PRIMAR 
Nr. 8219  din  18.01.2016 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări 
de interes local,  

pentru anul 2016, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să 
efectueze muncă  în folosul comunităţii 

 
  

Conform prevederilor art. 6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind acordarea ajurorului 

social, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.28 din Normele Metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.50/28.01.2011; 

Conform prevederilor art. 63 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului , cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Legii nr.257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

Ţinând cont de prevederile legale în vigoare şi de obiectivele Direcţiei de Asistenţă 

socială Tirgu Neamţ, de hotărârile instanţelor de judecată  prin care se  obligă părintele apt de 

muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes 

local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ-teritorială în care 

are domiciliul sau reşedinţa.. 

Potrivit prevederilor art.15 alin.(4), art.17 şi art.19 din O.G., nr.55/2002, privind 

regimul juridic al sancţiunilor, prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, O.G. nr.92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de 

reintegrare socială şi supraveghere şi art.93 alin.(3) Cod penal; 

 

Propun aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, în vederea 

repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă muncă in folosul comunităţii, 

pentru anul 2016, conform anexei .  

 
PRIMAR, 

VASILICĂ HARPA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DIREC}IA DE ASISTEN}| SOCIAL| TÂRGU NEAMȚ     
Nr. 8219 din 18.01.2016                                                                                                                                                                   
     

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări 

de interes local,  
pentru anul 2016, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să 

efectueze muncă  în folosul comunităţii 
  

Conform prevederilor art. 63 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, : 

(1) Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul 

copilului în condiţiile prezentei legi va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei 

lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel 

încasate se constituie venit la bugetul judeţului, respectiv la cel al sectorului municipiului 

Bucureşti, de unde provine copilul. 

(2)Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă părintele 

apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări 

de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ-

teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa. 

(3)Acţiunile şi lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acţiuni sau lucrări de 

interes local, întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Conform prevederilor art. 6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind acordarea ajurorului 

social, cu modificările şi completările ulterioare : 

(7) Primarii au obligaţia să intocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă prevăyute la alin.(2), să ţină evidenţa efectuării acestor 

ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate 

persoanele care presteayă acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări 

de interes local se aprobă anual prin hotărare a consiliului local. In funcţie de solicitările 

venite din partea instituţiilor partenere in organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de 

acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin 

hotărare a consiliului local. 

 Potrivit prevederilor art.15 alin.(4), art.17 şi art.19 din O.G., nr.55/2002, privind 

regimul juridic al sancţiunilor, prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

(4)Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută în raza unităţii 

administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau reşedinţa. 

 



(1)Primarul are obligaţia să aducă la îndeplinire mandatul de executare. 

(2)În executarea mandatului primarul stabileşte de îndată conţinutul activităţii ce urmează să 

fie prestată de contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi 

programul de lucru, încunoştinţând despre măsurile luate unitatea la care se va presta 

activitatea. 

(3)La stabilirea conţinutului activităţii ce urmează să fie prestată de contravenient primarul 

va avea în vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii acestuia, atestate prin acte 

eliberate în condiţiile legii. 

(4)Este interzisă stabilirea pentru contravenient a prestării de activităţi în subteran, în mine, 

metrou ori în alte asemenea locuri cu un grad ridicat de risc în prestarea activităţii, precum 

şi în locuri periculoase ori care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot produce 

daune sănătăţii persoanei. 

(5)Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută cu respectarea 

normelor de protecţie a muncii. 

(6)Dacă serviciul public în cadrul căruia contravenientul prestează activitatea a fost 

concesionat unei societăţi comerciale cu capital integral sau parţial privat, contravaloarea 

prestaţiilor efectuate se virează la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se 

execută sancţiunea. 

 

(1)Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se 

asigură de către primarul localităţii sau de către primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, 

prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul unităţii de poliţie, în a căror rază 

teritorială se execută sancţiunea. 

(2)Repartizarea sarcinilor şi coordonarea acţiunilor întreprinse de persoanele împuternicite 

de primar, precum şi modalităţile de acordare a sprijinului de către unităţile de poliţie în 

vederea supravegherii executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se 

realizează în baza unui program de supraveghere şi control întocmit de primar, cu acordul 

unităţii de poliţie în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa contravenientul. 

Câte un exemplar al programului rămâne în evidenţa autorităţii locale şi a unităţii de poliţie 

competente teritorial. 

(3)Prestarea activităţii în folosul comunităţii se execută pe baza unor norme orientative de 

muncă stabilite de primar, care să facă posibilă exercitarea controlului, la diferite intervale 

de timp, de către cei împuterniciţi cu supravegherea executării sancţiunii. 

(4)Unitatea din domeniul serviciului public la care contravenientul execută sancţiunea este 

obligată, la cererea primarului, să comunice datele şi informaţiile solicitate cu privire la 

executarea sancţiunii. 

 



 

Analizând aceste aspecte, ţinând cont de prevederile legale în vigoare şi de obiectivele 

Direcţiei de Asistenţă Socială Tirgu Neamţ, privind realizarea de măsuri destinate persoanelor 

cu probleme sociale aflate în dificultate,  părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de 

protecţie specială şi au stabilit prin sentinţă judecătorească  prestarea de acţiuni sau lucrări de 

interes local, vor fi repartizaţi în funcţie de criterii privind starea sănătăţii, puterea de muncă, 

programul desfăşurării activităţii şi natura activităţilor pentru realizarea de acţiuni sau lucrări 

de interes local. 

Propunem spre aprobare un plan de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie 

specială,  pentru anul 2016, în următoarea formă: 

1. Principalele acţiuni sau lucrări de interes local care vor fi efectuate de către persoanele apte 
de muncă : 

 
a) Salubrizare căi publice 

- decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor sau a canalelor de fuga si a 
podetelor 

- realizarea de santuri si rigole  
- amenajari si completari acostamente, aducerea la profil a acostamentelor prin 

taiere manuala 
- corectia locala a albiei sub poduri 
- curatirea platformei drumului de noroiul adus de vehicule, de materialele aduse 

de viituri 
- varuirea plantatiilor 
- cosirea vegetatiei ierboase din zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri) 
- intretinerea drumurilor pietruite 
- măturat/ degajat manual trotuare şi căi rutiere  
- colectarea gunoiului menajer din jurul containerelor şi încărcarea în acestea 

-      colectarea şi încărcarea reziduurilor solide din albia şi de pe malurile râului 
Ozana 
 

b) Întreţinere spaţii verzi şi microferma vegetală 
- plantare de puieţi 
- degajare teren de corpuri străine pe spaţiile verzi dintre blocurile de locuinţe 
- mobilizat teren în vederea plantării de răsaduri de plante floricole 
- întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în parcurile din oraş 
- văruirea arborilor de pe marginea căilor rutiere şi din parcuri 

      c)    Lucrări de întreţinere şi curăţenie în cadrul instituţiilor 
- măturat interioare şi curţi 
- spălat pavimente interior exterior 
- spălat covoare, mochete, traverse 
- şters geamuri 
- desfundat sobe 
- colectat şi îndepărtat deşeuri rezultate în urma lucrărilor de construcţii şi 

întreţinere  
- văruit interior/exterior 
- cosit vegetaţie ierboasă în exces 
- stivuit lemne de foc 

     d)    Asigurarea liniştii şi ordinii publice în Parcul oraşului  
 



2. Instituţiile în cadrul cărora urmează a fi efectuate orele de muncă în folosul comunităţii, în 
funcţie de solicitări, sunt următoarele : 
 

-        PRIMĂRIA TÂRGU NEAMȚ: •   ADMINISTRATIV  
 SALUBRITATE MAL DREPT OZANA  
 BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ  
 CASA CULTURII “ION CREANGĂ” 
 SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ 
 CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ SF 

TEODORA 
 CREŞA TG. NEAMȚ 

- S.C. ECO TG TÎRGU NEAMȚ  
- S. C. CIVITAS COM S.R.L.  
- SC CENTRU DE ÎNTREȚINERE URBANĂ SRL TG. NEAMȚ 
- CLUBUL COPIILOR  
- COLEGIUL NAȚIONAL “ŞTEFAN CEL MARE”  
- COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGĂ” 
- LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE CONTA” 
- ŞCOALA GIMNAZIALA  ”GRIGORE GHICA VODĂ” NR. 2  
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ”  NR. 3  
- BISERICILE DE PE RAZA ORAŞULUI  
 

 
Director, 

as.soc. Nicoleta Ciocârlan 


