
 

 

HOTĂRÂREA NR.277 
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local  pentru repartizarea  

orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară de ajutor social conform prevederilor  Legii nr.416/2001  privind venitul minim 

garantat cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2012 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 21 decembrie 
2011. 

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local  pentru repartizarea  orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte 
de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2012, proiect iniţiat de 
primar; 

Luând în discuţie Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub 
nr.20561/12.12.2011 şi Expunerea de motive, înregistrată sub nr.34689/12.12.2011. 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere: 
- prevederile art.6 alin (1-7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art. 36 alin (6) lit „a”, pct 2 şi  alin (9), ale art. 45 alin.(1) şi (6) şi ale 

art. 49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art.1. Se aprobă  Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local  pentru repartizarea  

orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară 
de ajutor social conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2012, conform Anexelor 1 şi 2, părţi 
integrante din prezenta hotărâre.  

Art.2. Personalul de specialitate desemnat de către S.C. Servicii Publice S.A şi D.A.P.S. 
asigură instructajul privind normele de tehnica securităţii muncii pentru persoanele care prestează 
acţiuni ori lucrări de interes local şi ţin evidenţa efectuării orelor prestate de acestea. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâre  se împuternicesc Direcţia de 
Asistenţă Socială şi Protecţie Socială şi S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea. 

Art.4. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta Hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea  a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 

 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                              MIHAI Nicolae 

 



 

 

 
 
 
 
 

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.277/21.12.2011  
 
 

 
PLAN DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL PE ANUL 2012  

 
pentru beneficiarii de ajutor social care efectuează orele de muncă 

 la S.C.SERVICII PUBLICE S.A. 
 
 

Nr. 
crt. 

LUNA ACŢIUNI/LUCRĂRI DE INTERES 
LOCAL 

SUPRAFAŢA/MP 

- Măturat manual carosabil şi trotuare 300.000 mp 
-întreţinere de zi 450.000mp 
- curăţat zăpada afânată şi 
presată(carosabil, trotuare şi alei 
pietonale) 

2.500mp 

1 IANUARIE 2012 

-curăţat rigole prin răzuire manuală 350 mp 
2 FEBRUARIE 2012 - Măturat manual carosabil şi trotuare 300.000 mp 

-întreţinere de zi 450.000mp 
- curăţat zăpada afânată şi 
presată(carosabil, trotuare şi alei 
pietonale) 

2.500mp 
  

-curăţat rigole prin răzuire manuală 350 mp 
3 MARTIE 2012 - Măturat manual carosabil şi trotuare 300.000 mp 

-întreţinere de zi 450.000mp   
-curăţat rigole prin răzuire manuală 350 mp 

4 APRILIE 2012 - Măturat manual (carosabil, trotuare şi 
alei pietonale) 

933.042 mp 

-întreţinere de zi 740.220mp   
-curăţat rigole prin răzuire manuală 350 mp 
- Măturat manual (carosabil, trotuare şi 
alei pietonale) 

933.042 mp 

-întreţinere de zi 740.220 mp 

5 MAI 2012 

-curăţat rigole prin răzuire manuală 350mp 
6 IUNIE 2012 - Măturat manual (carosabil, trotuare şi 

alei pietonale) 
933.042 mp 



 

 

-întreţinere de zi 740.220 mp 
-curăţat rigole prin răzuire manuală 350mp 
- Măturat manua (carosabil, trotuare şi 
alei pietonale) 

933.042 mp 

-întreţinere de zi 740.220 mp 

7 IULIE 2012 

-curăţat rigole prin răzuire manuală 350mp 
- Măturat manual (carosabil, trotuare şi 
alei pietonale) 

933.042 mp 

-întreţinere de zi 740.220 mp 

8 AUGUST 2012 

-curăţat rigole prin răzuire manuală 350mp 
- Măturat manual (carosabil, trotuare şi 
alei pietonale) 

933.042 mp 

-întreţinere de zi 740.220 mp 

9 SEPTEMBRIE 
2012 

-curăţat rigole prin răzuire manuală 350mp 
10 OCTOMBRIE 2012 - Măturat manual (carosabil, trotuare şi 

alei pietonale) 
933.042 mp 

-întreţinere de zi 740.220 mp   
-curăţat rigole prin răzuire manuală 350mp 
- Măturat manual carosabil şi trotuare 300.000 mp 
-întreţinere de zi 450.000mp 
- curăţat zăpada afânată şi 
presată(carosabil, trotuare şi alei 
pietonale) 

2.500mp 

11 NOIEMBRIE 2012 

-curăţat rigole prin răzuire manuală 350 mp 
- Măturat manual carosabil şi trotuare 300.000 mp 
-întreţinere de zi 450.000mp 
- curăţat zăpada afânată şi 
presată(carosabil, trotuare şi alei 
pietonale) 

2.500mp 

12 DECEMBRIE 2012 

-curăţat rigole prin răzuire manuală 350 mp 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER 

 
 
 
 



 

 

 
 

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.277/21.12.2011  
 

PLAN DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL PE ANUL 2012  
 

pentru beneficiarii de ajutor social care efectuează orele de muncă 
 la Cantina Municipală şi Serviciul Creşe 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Luna ACŢIUNI/LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL 

 IANUARIE 2012 Curăţat zapadă,  întreţinere spaţiu curte interioară cantina 
municipală, şi curţi interioare creşe 
Igienizare spaţiu subsol Cantina Municipală  

 FEBRUARIE 2012 Curaţat zapadă, întreţinere  curţi interioare creşe 
Întreţinere spaţii verzi şi curăţat copaci 
Igienizare spaţiu subsol creşe 

 MARTIE 2012 Întreţinere spaţii verzi şi curăţat copaci 
Igienizare spaţiu subsol Cantina Municipală 

 APRILIE 2012 Văruit copaci, măturat curţi creşe şi cantina  
Igienizare spaţiu subsol creşe 

 MAI 2012 Întreţinere spaţii verzi creşe şi Cantină municipală 
Igienizare spaţiu subsol Cantina Municipală 

 IUNIE 2012 Întreţinere spaţii verzi şi  curţi interioare, curăţat copaci 
Igienizare spaţiu subsol creşe 

 IULIE 2012 Întreţinere spaţii verzi curţi interioare 
Igienizare spaţiu subsol Cantina Municipală 

 AUGUST 2012 Măturat curţi creşe şi cantina  
Igienizare spaţiu subsol creşe 

 SEPTEMBRIE 2012 Întreţinere spaţii verzi şi curţi interioare 
Igienizare spaţiu subsol Cantina Municipală 

 OCTOMBRIE 2012 Curăţat copaci, întreţinere curte interioară 
Igienizare spaţiu subsol creşe 

 NOIEMBRIE 2012 Igienizare spaţiu subsol Cantina Municipală 
Curaţat zapadă 

 DECEMBRIE 2012 Curaţat zapadă, întreţinere curte interioară 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER 
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