
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SÂNDOMINIC  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 
 

 

  

HOTĂRÂREA NR. 89 / 2020 

cu privire la planul anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru 

beneficiarii de ajutor social și părinților ai căror copii se află în plasament, 

din comuna Sândominic pentru anul 2021 

 
 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 22 

decembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr 211/2020, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr 5988/15.12.2020 emisă de primarul comunei 

Sândominic şi raportul de specialitate nr 5989/15.12.2020 întocmit de referent social, 

precum și avizul favorabil al Comisiei de protecția mediului și protecția socială din 

cadrul Consiliului Local Sândominic; 

 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 6 alin.(7) și alin.(10) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 67 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art.129 alin (2) lit.”d”, alin.(7) lit. ”b”, art.139 alin.1 şi art.196 alin.1 lit. „a” 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Sândominic pentru 

anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă se 

aplică și părinților ai căror copii se află în plasament. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul de asistență 

socială din cadrul Primăriei comunei Sândominic, precum și de persoana responsabilă 

care veghează munca beneficiarilor de ajutor social și al părinților ai căror copii se află în 
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plasament. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Sândominic, 

Compartimentului de asistență socială, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Harghita precum și Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității și se va afișa într-un loc accesibil de comunitatea locală prin grija secretarului 

general al comunei Sândominic. 

 

Sândominic, la 22 decembrie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

             Albert Alfonz-Pál                            Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 



   Anexa nr. 1 La Hotărârea  nr. 89 / 2020 

 

Plan de acţiuni şi lucrări de interes local 
Întocmit în conformitate cu prevederile art.29, alin 1 şi 2, lit.a şi alin. 3 din Legea 416/2001 

Nr. 

Crt. 

Acţiuni şi măsuri intreprinse Termen de 

realizare 

Resurse 

1. Colectare deşeurilor împrăştiate în comună 

Curăţire zăpadei de pe trotuar şi în jurul primăriei 

Dezgheţarea şanţurilor şi podurilor 

Întreţinerea pieţei comunale  

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

IANUARIE Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004 

2. Colectare deşeurilor  împrăştiate în comună 

Curăţirea zăpezi de pe trotuar din jurul primăriei 

Dezgheţarea şanţurilor şi podurilor 

Întreţinerea pieţei comunale  

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

FEBRUARIE Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004 

3. Colectare deşeurilor împrăştiate în comună 

Curăţirea zăpezii de pe trotuare din jurul primăriei 

Dezgheţarea şanţurilor şi podurilor 

Curățirea tuburilor de scurgere sub drumurile agricole 

Întreţinerea pieţei comunale  

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

MARTIE  Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004 

4. Colectarea deşeurilor din comună 

Curățirea tuburilor de scurgere sub drumurile agricole 

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

Întreţinerea pieţei comunale şi terenul de sport 

Întreţinerea străziilor comunale  

APRILIE Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004  



Desfundarea şanţurilor în comună 

5. Colectare deşeurilor din comună 

Curățirea tuburilor de scurgere sub drumurile agricole 

Aranjarea parcurilor 

Întreţinerea pieţei comunale şi terenul de sport 

Cosirea şanţurilor şi parcurilor 

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

MAI Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004Legii  

6. Colectarea deşeurilor din comună 

Curățirea tuburilor de scurgere sub drumurile agricole 

Cosirea parcurilor şi şanţurilor 

Întreţinerea pieţei comunale şi terenul de sport 

Curăţirea albiilor râului Olt și pârâurilor din comună 

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

IUNIE Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004  

7. Colectarea deşeurilor din comună 

Curățirea tuburilor de scurgere sub drumurile agricole 

Cosirea şanţurilor şi parcurilor 

Întreţinerea pieţei comunale şi terenul de sport 

Curăţirea albiilor râului Olt și pârâurilor din comună 

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

IULIE Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004  

8. Colectarea deşeurilor din comună 

Curățirea tuburilor de scurgere sub drumurile agricole 

Întreţinerea pieţei comunale şi terenul de sport 

Curăţirea albiilor râului Olt și pârâurilor din comună 

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

AUGUST Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004  

9. Întreţinerea parcurilor 

Colectarea deşeurilor din comună 

Curățirea tuburilor de scurgere sub drumurile agricole 

SEPTEMBRIE Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004  



Întreţinerea pieţei comunale şi terenul de sport 

Curăţirea albiilor râului Olt și pârâurilor din comună 

Întreţinerea străziilor comunale 

Desfundarea şanţurilor în comună 

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

10. Pregătirea parcurilor pentru iarnă 

Curățirea tuburilor de scurgere sub drumurile agricole 

Colectarea deşeurilor din comună 

Întreţinerea pieţei comunale şi terenul de sport 

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

Întreţinerea străziilor comunale 

Desfundarea şanţurilor în comună 

OCTOMBRIE Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004  

11. Colectarea deşeurilor din comună 

Întreţinerea pieţei comunale  

Deszăpezirea  trotuarelor din jurul primăriei, dacă este cazul 

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

NOIEMBRIE Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004  

12. Deszăpezirea trotuarelor din jurul primăriei 

Colectarea deşeurilor din comună 

Întreţinerea pieţei comunale  

Lucrări la biblioteca comunală şi la căminul cultural 

DECEMBRIE Beneficiarii Legii 416/2001 

Întreținerea copiilor în plasament conform 

art. 67. Alin. 3 din Legea nr. 272/2004  

 

Întocmit 

Székely Kinga 


