
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.7/27.01.2021 

privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de interes local in vederea 

repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat 

 

Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 27.01.2021 

 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr.9660/30.12.2020 si 

Referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 9659/30.12.2020; 

- Avizul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu; 

- In conformitate cu prevedrile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

-  In temeiul art.196(1), lit. b din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ cu modificările şi completările ulterioare . 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aprobă “Planul de acţiuni de interes local” in vederea repartizarii orelor 

de munca pentru persoanele apte de munca, beneficiare a Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat ,pentru anul 2021, conform anexa , parte integranta 

din prezenta; 

Art. 2. Lucrarile de interes local ce vor fi desfăşurate sunt prevazute în Anexa, care 

face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 3. (1) Primarul comunei Helegiu  prin compartimentul de specialitate  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

  Art. 4 . Prezenta hotarare se comunica catre: 

       -    Institutia Prefectului judetului Bacau 

- Primarului comunei Helegiu 

- Compartiment Asistenta Sociala  

- Publica prin afisare 
 

Presedinte de sedinta                                  Contrasemenaza  

Adrian DRAGHICIU                                                                     Secretar general 

     Jr. Mariana SPIRIDON 

 
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi ’’ pentru’’, voturi ’’impotriva’’- 0 ,  ’’abtineri’’ 0, din totalul de 15 consilieri  

au fost prezenti in sedinta 14 consilieri 

 



ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARIA COMUNEI HELEGIU                                            

ANEXA  

la HCL nr. 7/27.01.2021 

 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU 

REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA EFECTUATE DE BENEFICIARII DE 

AJUTOR SOCIAL IN ANUL 2021  

Nr.

crt. 

Acţiunile / Lucrările de 

interes local 

Perioada de 

desfăşurare 

Termen de 

realizare 

Persoana 

responsabilă pentru 

organizarea 

acţiunilor / 

lucrărilor de interes 

local/ 

1. 

Curăţarea şi igienizarea 

spaţiilor aferente Caminelor 

culturale, a Scolilor  şi a 

clădirilor administrative din 

comună.  

1 zi / 

săptămână 
Permanent Viceprimar 

2. 
Curatarea santurilor de 

scurgere 

1 zi / 

săptămână 
Permanent 

Viceprimar 

3. 

Colectarea deşeurilor 

menajere din jurul coşurilor 

de gunoi aflate in zona de 

centru a comunei 

2 zile / 

săptămână 
Permanent 

Viceprimar 

4. 

Greblat spaţii verzi, măturat 

alei parcuri şi trotuare, 

inclusiv colectarea deşeurilor 

şi a gunoaielor de pe străzi, 

parcuri, trotuare 

2 zile / 

săptămână 

Martie – 

Noiembrie 

Viceprimar 

5. Lucrări de reamenajare teren, 

şi de însămânţare spaţii verzi 

1 zi / 

săptămână 

Martie – 

Iunie 

Viceprimar 



în parcul din centrul comunei 

6. 

Curăţirea, întreţinerea, 

cosirea spaţiilor aferente a 

staţiei de epurare 

1 zi / 

săptămână 

Martie – 

Noiembrie 

Viceprimar 

7. 
Curăţarea şi igienizarea 

malurilor cursurilor de apă 

1 zi / 

săptămână 

Martie- 

Noiembrie 

Viceprimar 

8. 

Lucrări de reamenajare teren, 

acţiuni de însămânţare spaţii 

verzi şi colectarea deşeurilor 

şi a gunoaielor din zona 

unităţilor de învăţământ de 

interes local 

1 zi / 

săptămână 
Permanent 

Viceprimar 

9. 

Indepartarea zapezii cu 

mijloace mecanice si 

manuale , imprastierea 

materialelor antiderapante 

3 zile / 

săptămână 

Ianuarie – 

Aprilie, 

Noiembrie – 

Decembrie 

Viceprimar 

10. 

Săpat şanţuri pe teritoriul 

administrativ al comunei 

Helegiu 

2 zile / 

săptămână 

Martie – 

Noiembrie 

Viceprimar 

 

 

Presedinte de sedinta                                  Contrasemenaza  

Adrian DRAGHICIU                                                                     Secretar general 

     Jr. Mariana SPIRIDON 

 
 

 
 

 

 


