
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  MARAMUREȘ  

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI  DESEȘTI  

 

HOTĂRÂREA  
nr. 3 din 29.01.2021 

privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2021 

 

Consiliul Local al Comunei Desești, întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2021 , 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

d) art. 20 și 24 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,actualizată,cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) art.9 alin.(1)  lit.a) și art.11 lit.a) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

f) art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

g) art.28 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările ulterioare; 

h) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și ale alin.(7) lit.b  pct.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Luând act de : 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Deseşti, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr.51/07.01.2021 ; 

b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul financiar-contabil, înregistrat sub   

nr.56/07.01.2021; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2021, prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului 2021 şi 

aprobat prin hotărâre a consiliului local, în funcție de solicitările venite din partea instituţiilor 

partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă  

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Desești și prefectului județului Maramureș, Agenției 

Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș și se aduce la cunoștință publică. 

 

                                                                                                        Contrasemnează, 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

 Ion BĂLIN                                                                                  Lenuța BĂLIN 

 

 ………………….…………………………                         …………………………….………… 

 

 

 

Nr. consilieri în funcție : 11 

Nr.consilieri prezenți : 8 ; voturi pentru: 8 ; voturi împotrivă: 0 ; abțineri: 0 



 

                                                                                                                                                        Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 3/29.01.2021 

 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin(7) din Legea nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Nr.crt Obiectiv specific Actiuni intreprinse Termene de 

realizare 

Resurse 

1 Salubrizarea cursurilor de apa -       Colectarea deseurilor 

-       Curatarea malurilor 

 

permanent Persoane apte de munca din 

familiile beneficiare ale Legii 

nr.416/2001 

2 Intretinerea podetelor - Indepartarea resturilor vegetale 
- Indepartarea aluviunilor si gunoaielor 

 

permanent Persoane apte de munca din 

familiile beneficiare ale Legii 

nr.416/2001 

3 Lucrari de intretinere in centrul 

comunei  

- Curatarea santurilor de scurgere a apei 

- Colectare deseuri 

- Toaletare arbori 

- Indepartare resturi vegetale  

permanent Persoane apte de munca din 

familiile beneficiare ale Legii 

nr.416/2001 

4 

 

 

Alte activitati de interes si utilitate 

publica 

- Strangerea gunoaielor de pe marginea Drumului 

National 18 

- Craparea si aranjarea lemnului de foc pentru 

primarie si scolile de pe raza comunei, diferite 

activitati de intretinere si reparatii ocazionate de 

producerea unor fenomene naturale (ploi 

torentiale, vant puternic, inundatii,) 

 

permanent 

 

Persoane apte de munca din 

familiile beneficiare ale Legii 

nr.416/2001 

          

    

 

 


