ROMANIA
Judeţul Neamţ
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ
HOTĂRÂREA

nr. 9 din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru anul 2021, în
vederea repartizării persoanelor care trebuie sa efectueze muncă în folosul comunității
Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ
Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin (1) si alin. (2) din Constituţia Romaniei,
republicată;
b) art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985 ratificată prin Legea nr. 199 / 1997;
c) art. 7 alin. (2), art.555 alin. (2), art.879 alin.(2), si alin.(5) si art.880 alin.(1) din Codul Civil
al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287 / 2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
d) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica
e) art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art.50 alin(4), art. 58, art.59, art.61, art.62 si art.70 din Legea
nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
f)
art.1 alin.(2), art. 3, art. 9, art. 88, art. 95 alin.(2), art. 96, art. 98, art. 105 alin.(1), art. 129
alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.f), art. 284 - art.364, raportate la art.155 alin.(2) lit.d),
combinate cu alin.(5) lit.c), art. 139, art.197, art.198 si art. 199 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare.
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.
Având în vedere :
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Targu
Neamt, inregistrat sub nr. 27 din 04.01.2020
b) avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

În temeiul prevederilor - prevederile art.108, alin(b) , art.12 alin (2) lit.c, alin 6, lit.(b) , art.139,
alin (3),lit.g, art.196, alin (1), lit.a, art.243, alin (1), lit.a privind Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul Administrativ.

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre :

Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local, pentru anul 2021, 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 Târgu-Neamț va lua toate masurile necesare în vederea ducerii
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, in
termenul prevazut de lege, primarului orasului Târgu-Neamț, prefectului judetului Neamt, se depune in
format electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, in subeticheta “CONSILIUL LOCAL –
Hotarari ale Consiliului Local”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dragos Nicolae Andoni

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL UAT,
C.j. Isabela Sabin

CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII
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3.
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NOTA: 1. În numărul consilierilor locali este inclus şi viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde şi votul
acestuia.
2. dacă la rândul 10 nu estenici un consilier local în această situaţie se trece „zero” iar pe rândul corespunzător nominalizării
consilierilor locali respectivi, se menţionează „nu este cazul”.
* Semnătura secretarului oraşului sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate 
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CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI
Nr. 9 din 28.01.2021
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Extrase din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
1)
Art.139alin(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.
2)
art 197 alin(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului
3)
art.197alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la
art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respective emiterii.
4)
art 197 alin(4) Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publicăşi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului
general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
5)
art.199alin(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile
de la data comunicării oficiale către prefect
6)
art.198alin(1) Hotărârile cu caracter normative devin obligatorii de la data aduceriilor la cunoştinţă publică.
7)
art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se
adreseaza

Anexa
la Hotărârea Consiliului Local nr.9
din 28.01.2021

PLANUL DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, PENTRU ANUL 2021, ÎN
VEDEREA REPARTIZĂRII PERSOANELOR CARE TREBUIE SĂ EFECTUEZE MUNCĂ
ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII
1. Principalele acţiuni și 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 Târgu-Neamt (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
Târgu-Neamt
- întreținerea curățeniei în zonele turistice ale orașului Târgu-Neamt
- 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 parcul oraşului Târgu-Neamt
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 sub coordonarea Poluției Locale în Parcul oraşului TârguNeamt
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 TÂRGU-NEAMȚ
- S.C. CIVITAS COM S.R.L.
- S.C. CENTRU DE ÎNTREȚINERE URBANĂ SRL TÂRGU-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 TÂRGU-NEAMȚ
-ALOFM TÂRGU-NEAMȚ
-SPCLEP TÂRGU-NEAMȚ
3. Acţiunile şi lucrările de interes local vor fi desfăşurate lunar, în funcţie de planul de acţiuni și
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 Târgu-Neamt.

Director Executiv,
Ioan Vlad Angheluță

