
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

   
 HOTĂRÂREA  nr.5/2022 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social 
 
Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 26 ianuarie 2022, 

convocată prin Dispoziţia primarului nr.3/2022 a primarului comunei dl. Nagy István-Alfréd, 

la sediul primăriei; 

 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.105/2021  privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări 
de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social 

- Referatul de aprobare nr.106/2021 înaintată de primarul comunei Leliceni, dl. Nagy 
István-Alfréd; 

- Raportul de specialitate nr.3158/2021 al Compartimentului de Asistență Socială 
Luând în considerare  avizul favorabil al comisiilor: 

• pentru activități economico-financiare, juridică și de disciplină; 
• pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 
• pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 
şi turism. 
  

Având în vedere prevederile art.6 alin.(7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, modificată şi completată de Legea nr.276/2010; 
Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a 
prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată conform căruia anunţul de aducere la cunoştinţă publică a 
proiectelor de hotărâre a fost afişat la data de 14 decembrie 2021 conform proces verbal 
de afișare nr.3262/14.12.2021; 

În temeiul  art. 129 alin. 2, lit. d, respectiv alin. (7) lit. b., art.196 alin.(1) lit. a din 
Ordonanța de Urgență 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 Leliceni 
pentru anul 2022, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentul de 

asistenţă socială, stare civilă, autoritate tutelară, secretariat şi registru agricol. 
 



 
 

    Art. 3: Prezenta se comunică cu:  

o Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
o Primarul comunei Leliceni, d-l Nagy István-Alfréd; 
o Compartimentul de asistenţă socială, autoritate tutelară; 
o Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita. 

 
 
 

        Președinte de ședință,                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Consilier,             Secretar general al comunei,  
                Biró Lajos                          Molnár Szidonia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.5      
Adoptată în ședința din data de 26 ianuarie 2022 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 



  PLAN  DE  ACȚIUNI  SAU DE  LUCRĂRI  DE  INTERES  LOCAL PENTRU                      Anexa nr.1 la HCL nr.__/2022 

REPARTIZAREA ORELOR DE  MUNCĂ                                                                                VIZAT 

 ANUL 2022                                                                                                                                            PRIMAR 

                                                                                                                                                       Nagy István-Alfréd 

întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată 

Nr. 

crt. 

 

Obiectiv 

 

 

Actiunile/Lucrările de interes local 

 

 

Perioada de 

desfășurare 

 

Termen de realizare 

 

Resurse 

 

Responsabil 

 

1 

Lucrări de întreținere în jurul Sediului 

Administrativ  din Misentea,  Leliceni  

Sala de Sport și în parc din Leliceni  

Întreținerea în sezonul rece a 

drumurilor comunale și străduțelor 

Depozitarea lemnului, tăiere lemne, 

îndepărtarea zăpezii și a gheții, 

întreținerea spațiilor și instituțiilor din 

subordinea Consiliului Local Leliceni, 

împrăștierea materialelor antiderapante 

unde si când este cazul, 

2 zile / 

săptămână 

Ianuarie-Februarie-Martie, 

Noiembrie-Decembrie 

Beneficiarii Legii 

nr.416/2001   
Viceprimar 

 

2 

Lucrări de strângere a deșeurilor pe 

lângă drumurile comunale Leliceni 

Parcurgerea suprefețelor de spații verzi, 

strângerea cu mâna sau greblă  a 

diferitelor materiale hârtie,crengi,etc. 

1 zi/ săptămână Permanent Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 actualizată 

Viceprimar 

 

3 

Lucrări de strângere a deșeurilor pe 

lângă drumurile din satul Leliceni, 

Misentea, Fitod  

Curățirea șanțurilor de scurgere a apei 

rezultata din ploi și zăpezi , colectarea 

deșeurilor 

1 zi/ săptămână Permanent Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 actualizată 

Viceprimar 



 

 

 

4 

 

Greblat  spații verzi, măturat străzi, 

trotuare, inclusiv colectarea deșeurilor 

și a gunoaielor de pe străzi 

Greblat  spații verzi, măturat străzi, 

inclusiv colectarea deșeurilor și a 

gunoaielor de pe străzi 

1  zi/ 

săptămână 

Aprilie-Noiembrie Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 actualizată 

Viceprimar 

 

5 

 

Lucrări de întreținere în incinta curțiilor 

instituției publice și căminelor culturale 

Cosirea curților și îndepărtarea resturilor 

vegetale,  strângerea cu mâna sau greblă  

a diferitelor materiale hârtie,crengi,etc. 

1  zi/ 

săptămână 

iunie-septembrie Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 actualizată 

Viceprimar 

 

6 

 

Lucrări de întreținere a spațiilor verzi 

din comună, lucrări de întreținere în 

incinta Sălii de Sport Misentea 

Plantări de flori, udarea floriilor, scoaterea 

buruienilor din rondurile de flori, 

colectarea deșeurilor, 

1  zi/ 

săptămână 

mai-iunie Beneficiarii Legii 

nr.416/2001 actualizată 

Viceprimar 

7 Întreținerea șanțurilor  Cosirea șanțurilor, pe lângă drumurile 

comunale Leliceni   

1  zi/ 

săptămână 

iulie -  septembrie Beneficiarii Legii 416/2001 
actualizată 

Viceprimar 

8 Lucrări de strângere a deșeurilor pe 

lângă drumurile comunale Misentea, 

Leliceni, Fitod 

Colectarea deșeurilor în saci, măturat 

manual,  

2 zile/ lună ianuarie-decembrie Beneficiarii Legii 416/2001 
actualizată 

Viceprimar 

9 Lucrări de întreținere în cimitirele 

comunale  

Îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor 

vegetale, a tufișurilor, tăierea copacilor și 

crengilor uscate, întreținerea cimitirei din 

Misentea 

2 zile / 

săptămână 

Septembrie-octombrie Beneficiarii Legii 416/2001 
actualizată 

Viceprimar 

10 Alte activități de interes și utilitate 

publică, în funcție de necesități și 

evenimente. 

Crăparea și aranjarea lemnului de foc 

pentru școală, primărie și sala de sport 

Permanent Permanent Beneficiarii Legii 416/2001 
actualizată 

Viceprimar 

 

 

 


