
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de actiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021 pentru beneficiarii Legii nr. 

416/ 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare  

Consiliul Local al comunei Dor Mărunt, întrunit în ședinta ordinară la data de 16 decembrie 2020 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al Primarului comunei Dor Mărunt, înregistrat sub nr. 360/02.12.2020; 

• Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 361/02.12.2020; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 132/16.12.2020; 

• H.C.L. Dor Mărunt nr. 60/03.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Prevederile art. 8 alin. (1-7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

• Prevederile HG nr. 50/2011  privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

416/2001; 

• prevederile art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. b) și s), alin. (14), art.140 alin (1) și art. 243 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

In temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit.i) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

     HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se aprobă planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 

pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Dor Mărunt pentru anul 2021, conform anexei 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Planul de acțiuni sau lucrări de interes local se utilizează și pentru prestarea de muncă în folosul 

comunității pentru persoanele cărora li s-a emis mandate de executare în baza hotărârilor judecătorești 

conform OUG 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Viceprimarul comunei Dor Mărunt . 

 

Secretarul comunei Dor Mărunt va comunica prezenta persoanelor și instituțiilor interesate. 

     

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

                               Ion SIMION                      Constantin VĂTAFU 

 

L.S. 

 

Nr. 77      

 Dor Mărunt, 16 decembrie 2020 

Adoptată cu un număr de 14 voturi ”pentru” din totalul de 14 consilieri prezenți. 



Anexa nr. 1 la HCL. nr. 77/ 16.12.2020 

 

PLAN  DE  ACTIVITATI 

desfasurate pe parcursul anului 2021 de catre persoanele care beneficiaza de ajutorul social 

conform L. 416/ 2001 precum și pentru persoanele care prestează ore de muncă în folosul 

comunității 

1. Lucrări de deszăpezire la institutiile publice: 

-primarie 

-scoli 

-parcuri 

-trotuare 

2.  Lucrari de intretinere strazi si santuri (Dor Marunt 25 km, Infratirea 1 km, Ogoru 4 km, 

Pelinu 0, 5 Km, Dalga 10 Km) si ridicarea pietrei de pe marginea drumului pe mijlocul 

acestuia pentru refacerea acostamentului. 

Norma de lucru: 40 min ridicat piatra/ zi/ persoana 

Total zile pentru această lucrare- 1000 zile 

 

Norma de lucru pentru caratat santurile de vegetatie ierboasa: 100 ml/zi/persoana 

Total zile pentru aceasta lucrare-100 zile 

 

3. Curatarea izlazului de spini si maracini ( aprox. 200 ha). 

Norma de lucru: 1 ha / zi / persoana 

Total zile  lucratoare- 48 

 

4. Lucrari de curatire a paraului Cucuveanu pe intreaga perioada a anului. 

Norma de lucru: 3 persoane/ zi/ saptamana 

Total zile pentru lucrare- 150 

 

 



5. Intreținere DC - Pelinu – curățat șanturi de pamant si vegetatie 

Norma de lucru: 1000 ml/ zi/ persoana 

Total zile pentru aceasta lucrare- 10 

 

6. Lucrari de intretinere a platformelor de gunoi inchise 

Norma de lucru 30 persoane/ zi/ saptamana 

Total zile pentru lucrare 650 

  

7. Intretinerea si curatarea santurilor pe DN 3 A 

Norma de lucru: 40 ml/ zi/ persoana 

Total zile pentru lucrare 100 

 

8. Udat si varuit pomi 

Norma de lucru: 50 bucati arbori/ zi/ persoana 

Total zile pt. Lucrare 15 

 

9. Lucrari de intretinere la plantatiile de arbori precum și parcurile din satele Dalga si Dor 

Marunt 

Norma de lucru: 25 buc. Arbori/ zi/ persoana 

Total zile de lucru 125 

 

10. Spart lemne scoli 

Norma de lucru: 0,33 m3/ zi/ persoana 

Total zile pt lucrare: 20 

 

Președinte ședință      Secretar general 


