ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. _ _ din 2 8.01.202 1
privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru
repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. ______din 18.01.2021 înaintat de
către Primarul Municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum și
raportul de specialitate nr. 3562 din 18.01.2021 întocmit de Directia Juridica si
Administratie Publica;
Văzând avizul de legalitate nr. ____ din __.01.2021 dat de Secretarul
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.01.2021 al
Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ din __.01.2021
al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, modificată şi completată;
În temeiul art. 139, alin (1), al art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin.
(1), lit. a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă Programul anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de
muncă către beneficiarii de ajutor social, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art. 2. Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Teodora BACIU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 28.01.2021

I.

Lucrări prevăzute în lunile: Ianuarie, Februarie, Noiembrie şi
Decembrie 2021:
1. Curăţarea de zapada, gheaţă si material antiderapant a trotuarelor;
2. Greblat spatii verzi;
3. Salubrizarea si supravegherea zonelor din apropierea platformelor
gospodaresti si a punctelor de colectare selectiva;
4. Maturat alei, parcuri si trotuare;
5. Curatarea de zapada si gheata a aleilor din Parcul Municipal si alte
parculete de joaca pentru copii de pe raza municipiului.

II.

Lucrări prevăzute în lunile: Martie – Octombrie 2021:
1. Greblat spaţii verzi;
2. Măturat alei şi trotuare;
3. Greblat, colectat şi încărcat resturi menajere şi vegetale din zone
neorganizate (dig Moldova, lizieră Moldova, strada Islazului, Obor,
Artere ocolitoare, strada teiului (Pod de fier), Aleea Revolutiei
(Troita), liziera Kaufland, Strand, zona blocurilor ANL);
4. Curăţat şanţuri şi rigole străzi;
5. Salubrizarea si supravegherea platformelor gospodaresti si a punctelor
de colectare selectiva;
6. Pregătire teren în vederea însămânţării gazonului;
7. Impastiat pamant vegetal;
8. Executat gropi in vederea plantarii de arbori si arbusti pe aliniamentele
stradale.
9. Tăiat lăstarii de la arborii de pe aliniamentele stradale.
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 3291 din 18.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni
pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
În conformitate cu articolul 6 alin 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile locale aprobă
anual planul de acţiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi repartizate
beneficiarilor de ajutor social în contul orelor de muncă, prevăzute de lege.
Facem menţiunea că în anul 2020 au prestat ore de muncă lunar un număr
cuprins între 42 şi 50 de persoane, cu o medie de 20 de ore pe lună.
Acţiunile pe care ni le propunem a le repartiza în cursul anului 2021 vizează,
în general, salubrizarea unor zone pe care se depozitează necontrolat deşeuri
menajere şi nemenajere, precum şi întreţinerea primară a unor zone verzi, conform
Anexei la proiectul de hotărâre.
Urmare a celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare Consiliului
Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite
către Direcția Juridica si Administratie Publică, în vederea întocmirii raportului de
specialitate.

Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI
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Emitent: Direcția Juridica si Administratie Publica
Nr. 3562 din 18.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru
repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social
Asistenţa Socială este un ansamblu de instituţii, programe, măsuri,
activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor,
grupurilor, comunităţilor, cu probleme sociale, aflate temporar în dificultate,
care din cauza unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau
psihologică, nu au posibilitatea de a realiza, prin mijloace şi eforturi proprii, un
mod normal, decent de viaţă.
Prin ansamblul de metode, tehnici de intervenţie, strategii de acţiune,
programe şi măsuri specializate, asistenţa socială oferă un sprijin direct, eficient
pentru acele persoane şi grupuri, care din anumite motive nu pot dispune de
venituri, de resurse economice şi bunuri suficiente, de îngrijirea medicală, de
suport fizic sau moral, sau acestea nu sunt în raport cu necesităţile lor vitale.
În conformitate cu articolul 6 alin 7 din Legea nr. 416/2001 - privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile
locale aprobă anual planul de acţiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi
repartizate beneficiarilor de ajutor social în contul orelor de muncă, prevăzute de
lege.
Facem menţiunea că în anul 2020 au prestat ore de muncă lunar un număr
cuprins între 42 şi 50 de persoane, cu o medie de 20 de ore pe lună.
Acţiunile pe care ni le propunem a le repartiza în cursul anului 2021
vizează, în general, salubrizarea unor zone pe care se depozitează necontrolat
deşeuri menajere şi nemenajere, precum şi întreţinerea primară a unor zone
verzi, conform anexei la proiectul de hotărâre.
Urmare celor prezentate mai sus, apreciez proiectul ca legal şi oportun.
DIRECTOR D.J.A.P.,
Camelia RUSU

