ROMÂNIA
JUD. CONSTANȚA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 86 DIN 28.12.2020
Privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor pentru persoanele apte de muncă din familia beneficiară de
ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 și de către părinții apți de muncă
obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil, pe anul
2021
Consiliul Local Murfatlar întrunit în ședință ordinară azi, 28.12.2020;
Văzând:
- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare prezentate de Primarul
orașului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru;
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de asistență socială și
autoritate tutelară;
- Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local Murfatlar nr.2;
În temeiul prevederilor art. 6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat modificată și completată prin Legea 276/2010, art.129, alin. 2, lit. d,
alin.7, lit. b, art. 196 al.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor pentru persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor
social acordat în baza Legii nr. 416/2001 și de către părinții apți de muncă obligați la
întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil, pe anul 2021, conform
anexei nr.1, parte integrantă din prezenta.
Art.2
Art.3
interesați.

- Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează executivul
- Secretarul general al orașului va comunica prezenta factorilor
Prezenta a fost adoptată cu 17 voturi pentru, - abțineri, - voturi

împotrivă.
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ANTON ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FLORIN VINTILĂ

ANEXA NR.1
LA HCL NR. _____/ _____________
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
Plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021,
pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă
din familia beneficiară de ajutor social acordat în baza legii nr. 416/2001, privind
venitul minim garantat, cu modificările ulterioare și de către părinții apți de muncă
obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil, astfel :
În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 se vor efectua de către persoanele apte de
muncă, ore de muncă, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși
regimul normal de lucru, prin ținerea evidenței acestor ore, asigurându-se
instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele
care prestează astfel de acțiuni ce urmează a fi efectuate.
– Acţiunile şi lucările de interes local se vor repartiza și vor consta în:
În perioada 01.01.2021-31.03.2021 se vor repartiza următoarele acțiuni :
- lucrări de igienizare a localităţii;
- decolmatări de canale de scurgere în zona Murfatlar şi Siminoc;
- efectuarea de lucrări de igienizare a obiectivelor ce ţin de Primăria oraşului
Murfatlar;
- în caz de condiţii nefavorabile se vor efectua lucrări de dezafectare a drumurilor şi
aleilor din cadrul localităţii.
În perioada 01.04.2021-30.06.2021 se vor repartiza următoarele acțiuni :
- lucrări de igienizare a localităţii;
- decolmatări de canale de scurgere în zona Murfatlar şi Siminoc;
- efectuarea de lucrări de igienizare a obiectivelor ce ţin de Primăria oraşului
Murfatlar;
-acțiuni de plantare gazon, flori, arbuști, pomi ornamentali ;
-intreținere spații verzi.
În perioada 01.07.2021-30.09.2021 se vor repartiza următoarele acțiuni :
- lucrări de igienizare a localităţii;
- decolmatări de canale de scurgere în zona Murfatlar şi Siminoc;
- efectuarea de lucrări de igienizare a obiectivelor ce ţin de Primăria oraşului
Murfatlar;
-acțiuni de plantare gazon, flori, arbuști, pomi ornamentali ;
-intreținere spații verzi.
În perioada 01.10.2021-31.12.2021 se vor efectua următoarele acțiuni :
- lucrări de igienizare a localităţii;
- decolmatări de canale de scurgere în zona Murfatlar şi Siminoc;
- efectuarea de lucrări de igienizare a obiectivelor ce ţin de Primăria oraşului
Murfatlar;
- în caz de condiţii nefavorabile se vor efectua lucrări de dezafectare a drumurilor şi
aleilor din cadrul localităţii.
Persoanelor care vor efectua acţiuni sau lucrări de interes local li se vor

întocmi pontaje de lucru prin grija Serviciului privind întreținerea și administrarea
domeniului public și privat.
Persoanele care din motive de sănătate nu pot efectua orele stabilite conform
prezentei, au obligaţia să prezinte certificate medicale de constatare a capacităţii de
muncă emise de Comisia de expertiză abilitată.

