
  
                                                                ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

 

privind  aprobarea  Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2018, 
în vederea repartizării persoanelor care trebuie sa efectueze muncă în folosul 

comunității 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
În temeiul prevederilor art.6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind acordarea ajutorului social, 

cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 28 din Normele Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 50/28.01.2011; 

Ținând cont de : 
- prevederile art.67 alin.(2) si  alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 15, alin.(4), art. 17 și art. 19 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul 

juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- O.G. nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială și 
supraveghere și art. 64 din Legea 286/2009 Noul Cod Penal. 

Analizănd  expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi  Raportul de specialitate al 
Direcţiei de Asistenţă Socială a Oraşului Tîrgu Neamţ, ambele înregistrate sub nr. .......... din .............. . 

 
 În temeiul art. 36, alin.1,alin.2, lit. (d), alin.3, lit.(b), alin.5,lit.(a), 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 republicata, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
            Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2018, în 
vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunității, conform 
anexei la prezenta, parte integranta a acesteia.  
 Art. 2. Direcția de Asistență Socială a orașului Tg. Neamt va lua toate masurile necesare în 
vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art. 3.  La data  intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abogă orice hotărâre contrară.  
 Art.4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 

Initiator, 
Primar  

                                                                      Harpa Vasilică                 
                                                                                                              

 Avizat pentru legalitate 
Secretar oras, 

                     jr. Țuțu Ion  
 

 
 
 
 



Anexa 
 la Hotărârea Consiliului Local 

nr._____ din _______ 
 
 

PLANUL DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, PENTRU ANUL 2018, 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 precum si pentru persoanele obligate la munca in 
folosul comunitatii: 

 a) Salubrizare căi publice 
- decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor sau a canalelor de fugă și a podețelor 
- realizarea de șanțuri și rigole 
- amenajări și completări acostamente, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere 

manuală 
- corecția locală a albiei sub poduri 
- curățirea platformei drumului de noroiul adus de vehicule, de materialele aduse de viituri 
- văruirea plantațiilor 
- cosirea vegetației ierboase din zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri) 
- întreținerea drumurilor pietruite - măturat/ degajat manual trotuare şi căi rutiere 
- colectarea gunoiului menajer din jurul containerelor şi încărcarea în acestea  
- colectarea şi încărcarea rezidurilor solide din albia şi de pe malurile râului Ozana 
- curățarea zăpezii și gheții de pe străzile principale ale orașului Tîrgu Neamț(pe timp de 

iarnă) 
- executarea operațiunilor privind împrăștierea materialelor antiderapante(pe timp de iarnă) 
- curățarea și întreținerea curățeniei la piața Agro-alimentară și oborul de animale din orașul 

Tîrgu Neamț 
- întreținerea curățeniei în zonele turistice ale orașului Tîrgu Neamț 
- curățarea străzilor principale de nisip(dupa topirea zapezii și după ploi) 
- diferite activități de întreținere și reparații ocazionate de producerea unor fenomene 

naturale(ploi torențiale, vânt puternic, incendii, cutremure, inundații) 
 b) Întreţinere spaţii verzi  

- 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,cimitire, zone verzi, baze sportive 
- 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. CIVITAS COM S.R.L. 
 - S.C. 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. 
  
4. Activitatea în folosul comunității se poate presta și în cadrul serviciilor publice concesionate 
unor societăți comerciale cu capital integral sau partial privat, în acest caz, contravaloarea 
prestațiilor efectuate virându-se la bugetul local al orașului Tîrgu Neamț.  

 
 
 
 
 

 
Director Executiv 
Nicoleta Ciocârlan 

 
 

 
 

 
 



 
                    
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A  ORAȘULUI  TÎRGU NEAMȚ 
- PRIMAR- 
Nr. ____din _________ 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind privind  aprobarea  Planului de acțiuni sau lucrări de interes 

local, pentru anul 2018, în vederea repartizării persoanelor care trebuie sa efectueze munca în 

folosul comunitatii 

 

 
    Conform prevederilor 
       - art. 6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind acordarea ajutorului social, cu modificările și 
completările ulterioare și ale art. 28 alin (1), alin. (3) din Normele Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 50/28.01.2011. 
       -art. 67 alin.(2) si alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea copilului, cu 
modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 257/2013 privind modificarea și 
completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 
   Luând în considerare hotărârile judecătorești ale altor persoane prin care li s-a stabilit acestora 
prestarea de acțiuni / lucrări în folosul comunității 
   Ținând cont de prevederile legale în vigoare și de obiectivele Direcției de Asistență Socială a 
orașului Tîrgu Neamț, privind realizarea de măsuri destinate persoanelor cu probleme sociale aflate 
în dificultate 
 
       Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018, în vederea repartizării 

persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunității. 
 
 
 

PRIMAR, 
VASILICĂ HARPA 
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DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                        APROB,                                                           
Birou  Juridic                                                                                    PRIMAR, 
Nr. ____din ______________                                                   HARPA VASILICĂ 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  aprobarea  Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2018, în 
vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunității 

 
        Conform prevederilor art. 6, alin.(7) din Legea 416/2001 privind acordarea ajutorului 
social, cu modificarile si completarile ulterioare:” Primarii au obligația să întocmească un plan 
de acțiuni sau de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevazute la alin. (2), să țină 
evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității 
muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrari de interes local.Planul de actiuni 
sau de lucrari de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.” 
           Ținând cont de prevederile art.28,alin(1) din Normele Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,aprobate prin Hotărârea nr. 
50/28.01.2011  ”pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, 

una din persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta 

lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi 

regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igienaa muncii” și ale 

alin.(3) conform căruia: ,, planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin 

hotarare a consiliului local si poate fi reactualizat pe parcursul anului”  

        Având în vedere art. 67 din Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările și completările ulterioare: 
(1)Comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta care a dispus plasamentul 

copilului in conditiile prezentei legi va stabili, daca este cazul, si cuantumul contributiei lunare 

a parintilor la intretinerea acestuia, in conditiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel incasate 

se constituie venit la bugetul judetului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucuresti, de 

unde provine copilul.  

(2)Daca plata contributiei la intretinerea copilului nu este posibila, instanta obliga parintele 

apt de munca sa presteze intre 20 si 40 de ore lunar pentru fiecare copil, actiuni sau lucrari de 

interes local, pe durata aplicarii masurii de protectie speciala, pe raza administrativ-teritoriala 

in care are domiciliul sau resedinta.  

(3)Actiunile si lucrarile prevazute la alin. (2) sunt incluse in planul de actiuni sau lucrari de 

interes local, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.  

 

         De asemenea în acest plan de acțiuni se includ și persoanele pentru care s-a stabilit prin 
hotărâre judecatorească executarea de acțiuni/lucrări în folosul comunitatii, conform  Ordonanței 
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și Ordonanța 55/2002 privind regimul juridic al 
sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității si art. 64. din Legea 286/2009 Noul Cod 
Penal. 
 
          Analizând obligativitatea și necesitatea elaborării, anuale, a unui plan de acțiune sau de 
lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social precum și pentru persoanele obligate 
la muncă în folosul comunității, ţinând cont de prevederile legale în vigoare şi de obiectivele 
Direcţiei de Asistenţă Socială a orașului Tîrgu Neamţ, privind realizarea de măsuri destinate 
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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 acțiuni sau lucrări de interes local pentru 

repartizarea locurilor de muncă pentru anul 2018, în următoarea formă: 
1.Principalele acţiuni sau lucrări de interes local care vor fi efectuate de către persoanele apte de 
muncă - beneficiari ai ajutorului social precum și pentru persoanele obligate la muncă în folosul 
comunității: 
 a) Salubrizare căi publice 
  - decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor sau a canalelor de fugă și a podețelor 
  - realizarea de șanțuri și rigole 
  - amenajari și completări acostamente, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuală                
  - corecția locală a albiei sub poduri 
  - curățirea platformei drumului de noroiul adus de vehicule, de materialele aduse de viituri 
  - văruirea plantațiilor 
  - cosirea vegetației ierboase din zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri) 
  - întreținerea drumurilor pietruite - măturat/ degajat manual trotuare şi căi rutiere 
  - colectarea gunoiului menajer din jurul containerelor şi încărcarea în acestea  
  - colectarea şi încărcarea rezidurilor solide din albia şi de pe malurile râului Ozana 
  -curățarea zăpezii și gheții de pe străzile principale ale orașului Tîrgu Neamț(pe timp de iarnă) 
  - executarea operatiunilor privind imprastierea materialelor antiderapante(pe timp de iarna) 
  - curățarea și întreținerea curățeniei la piața Agro-alimentară și oborul de animale din orașul 
Tîrgu Neamț 
  - întreținerea curățeniei în zonele turistice ale orașului Tîrgu Neamț 
- curatarea strazilor principale de nisip(dupa topirea zapezii si dupa ploi) 

  -diferite activități de întreținere și reparații ocazionate de producerea unor fenomene naturale 
(ploi torențiale, vânt puternic, incendii, cutremure, inundații) 
 b) Întreţinere spaţii verzi  
  - 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,cimitire, zone verzi, baze sportive  
  - 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 liniştiişi 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 : 
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 - 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. CIVITAS COM S.R.L. 
 - S.C. 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. 
4. Activitatea în folosul comunității se poate presta și în cadrul serviciilor publice concesionate 
unor societăți comerciale cu capital integral sau partial privat, în acest caz, contravaloarea 
prestațiilor efectuate virându-se la bugetul local al orașului Tîrgu Neamț.  

 
 
 
 
 

       Director Executiv  
       Nicoleta Ciocârlan 

 
                                                                                           Birou Juridic 
                                                                                           Huțanu Alina 



 
 
 
  
 

                    Str. Stefan cel Mare  62, 615200 Tirgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790250; Fax:02 33/790508;790250 

          E-mail: social@primariatgneamt.ro 
  
                    
 
 

Nr.         din      
 
 

                                              CĂTRE, 
 
                                        PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
 
 
           Alăturat, vă transmitem proiectele de hotărâre pentru a fi supuse verificării și aprobării în 
ședința Consiliului Local din luna ianuarie 2018. 
 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru 
anul 2018, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul 
comunității; 
 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de locuri la Creșa nr. 1 Tîrgu Neamț, a  
procedurii și a  criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor în 
vederea înscrierii copiilor la creșă şi a listei cu actele necesare pentru dosarul de înscriere; 
 
 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar 
de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil înscris  la Creșa nr.1 Tg. Neamț  
suportată de părinte /reprezentat legal care are domiciliul stabil în raza teritorială a oraşului 
Tg. Neamţ, pentru anul 2018 
 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană, a costului mediu lunar 
de întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil înscris  la Creșa nr.1 Tg. Neamț 
suportată de părinte /reprezentant legal care nu are domiciliul stabil în raza teritorială a 
oraşului Tg. Neamţ, pentru anul 2018 
 
 

 
 
      Director Executiv, 
      Nicoleta Ciocârlan 
 
                                                                                                        Întocmit, 
                                                                                                       Huţanu Alina 


