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 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTÃRÂREA NR. 3 

privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor 

social în anul 2020, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 

 
  Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal 

numãrul 35, judeţul Constanţa,  întrunit legal în ședință ordinară din  30 ianuarie 2020, având în vedere: 

            - proiectul de hotarâre  nr. 4/2020 și referatul de aprobare nr. 919/14.01.2020  a primarului municipiului 

Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

-  raportul de specialitate al Direcției  de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat sub numărul 12/06.01.2020 ce conține  și planul de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2020; 

- prevederile art. 6 alin. (7), (8), (9) din  Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 28 alin. (1) (2) și (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile OG. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii cu modificările și completările ulterioare; 

       - prevederile art. 41 alin.(1) din  Legea nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative;  

- prevederile  Legii nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative cu modificările și completările ulterioare; Aviz  Comisia D 

-  raportul de specialitate emis sub nr. 933/14.01.2020 întocmit de compartiment relații publice si presă 

privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională;  

        In temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. d , alin. 7 lit b, art. 134 alin. (3) lit a, art. 136 alin.(1) (3) 

lit. b, alin. 6, alin.( 8) și (10) art. 139 alin. (1)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 
HOTĂRĂȘTE: 

          
Art. 1  (1) Aprobă planul de acțiuni/lucrări de interes local, ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor 

social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2020 conform Anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      (2) Planul de acţiuni / lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat  prin 

hotărâre a consiliului local. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  Primarul municipiului Medgidia și 

Direcția de Asistență Socială. 
Art. 3. Prezenta  hotărâre  se transmite de secretarul general Instituției Prefectului în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia,  DAS, Compartimentului TI  și compartimentului 

informatică pentru asigurarea publicității pe site-ul  Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la 

cunoștință publică.    

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi ,,pentru” din numărul de 16 consilieri prezenți  la ședință (lipsesc dnii consilieri Trifan A.R., 

Ion N.I și Parpală F) și un număr de 19 consilieri în funcție.  Dif:1ex.Instituţia  Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 primar,  DAS Afisat 

compartiment Informatică Red 4  ex. 
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  Anexa la HCL  Nr.  3 /2020    PLAN DE ACȚIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020,  

ce vor fi prestate  de catre  beneficiarii de  ajutor social,conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 

Nr. 

crt 

Obiectiv Acțiuni și măsuri 

întreprinse 

Termen 

de 

realizare 

Resurse 

1. Actiuni de curatenie in curtea si zonele adiacente ale 

unitatilor de invatamant din municipiul Medgidia 

(gradinite,scoli,licee) 

Îndepartarea resturilor vegetale, 

maracinisurilor,strangerea 

gunoaielor,măturat,greblat, 

văruit borduri,etc. 

La 

solicitare 

Beneficiari 

Legea 

416/2001 

2. Actiuni de curatenie in incinta Complexului Sportiv 

“Iftimie Ilisei” 

Indepartarea resturilor vegetale, 

maracinisurilor,gunoaielor, 

intretinerea gazonului, vopsirea 

si reparatia gardurilor, taiat 

iarba,curatat si maturat peluze, 

varuit borduri etc. 

Permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

3. Actiuni de curatenie a incintelor cimitirelor de pe raza 

municipiului Medgidia 

Indepartarea maracinisurilor, a 

resturilor vegetale, 

Intretinerea curateniei aleilor, 

tuns şi irigat gazon,varuit 

borduri etc. 

Permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

4. Actiuni de curatare a rigolelor de scurgere din zona 

soselei de centura 

Indepartarea noroiului si a 

aluviunilor,indepartarea 

vegetatiei 

Permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

5. Actiuni de curatenie in incinta curtilor si zone aferente 

institutiilor de interes public din municipiul Medgidia ( 

spital,biserici etc) 

Indepartarea resturilor vegetale 

si gunoaielor, sapat, 

greblat,vopsire gard,etc. 

Permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

6. Actiuni de curatenie in incinta pietelor si oborului din 

municipiul Medgidia 

Măturat, îndepărtarea resturilor 

şi gunoaielor, igienizare,varuit 

borduri etc 

Permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

7. Actiuni de curatare a unor sectoare situate in jurul 

blocurilor de locuit poluate accidental 

Îndepărtarea gunoaielor din 

spatiile verzi care nu constituie 

obiectul de activitate al SC 

.APOLLO ECOTERM SRL 

Permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

8. Actiuni de curatare a zonei limitrofa C.C.D.M.N. Măturat, îndepărtarea resturilor  

vegetale si gunoaielor etc. 

Permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

9. Alte activități de interes public local Diverse activități impuse de 

producerea unor fenomene 

naturale (ploi torențiale, vânt 

puternic, incendii, cutremure) 

sau activități ocazionale cum ar 

fi de ex. distribuția de ajutoare 

din stocul de rezervă al UE 

(încărcare-descărcare produse) 

s.a.m.d. 

Ocazional Beneficiari 

Legea 

416/2001 

10. Actiuni de curatenie in jurul platformelor de gunoi de 

pe raza municipiului Medgidia 

Strangerea gunoiului si 

igienizare in jurul platformelor 

de gunoi pe o rază de 15 m. 

Permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 
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