
 
R O M Â N I A 

JUDEȚUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local  
 pentru persoanele beneficiare  de ajutor social și pentru persoanele 

obligate – prin hotărâre judecătorească – la prestarea unor activități în 
folosul comunității din comuna Țibucani, județul Neamț pentru anul 

2019 
 

 
CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în 

şedinţa de ordinară din data de 31 ianuarie 2019; 
Examinând Raportul secretarului comunei Ţibucani, judeţul Neamţ, Jr. Ambrosă 

Coca, înregistrat sub nr. 8990 din 28.12.2018, aprobat de primarul comunei; 
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 276/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat și 
prevederile O.G. nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării 
unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale; 

Luând act de avizul comisiei de specialitate; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea privind administrația publică 

locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru 
persoanele beneficiare  de ajutor social și pentru persoanele obligate – prin hotărâre 
judecătorească – la prestarea unor activități în folosul comunității din comuna Țibucani, 
județul Neamț pentru anul 2019, prevăzut în anexa parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Viceprimarul comunei – Ioan RUSU  va urmări ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 

 Art.3.  Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților 
și persoanelor interesate și o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
instituției. 
 
            
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                      SECRETARUL COMUNEI, 

RUSU IOAN                          J U R I S T                     
                                     AMBROSĂ COCA 

                                                                                                                                                                         
 
 
 
Nr. 3 
Adoptată în ședința  ordinară din data de 31 ianuarie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă nici 1 abţinere din totalul de 13 consilieri în 
funcţie 
Redactat și Procesat C. Ambrosă 
31.01.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL 
 



Anexa  
La HCL nr. 3  din 31.01.2019 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŢIBUCANI 
 
 
PLAN DE ACŢIUNI ŞI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU PERSOANELE 

BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL ȘI PENTRU  PERSOANELE  OBLIGATE – 
PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ – LA PRESTAREA UNOR ACTIVITĂȚI ÎN 
FOLOSUL COMUNITĂȚII  DIN COMUNA ŢIBUCANI, JUDEŢUL NEAMŢ PENTRU 

ANUL 2019 
 

 Decolmatarea şi întreţinerea şanţurilor de-a lungul drumurilor judeţene, 

comunale şi săteşti pe porţiunile nelocuite; 

 Lucrări de interes edilitar – gospodăreşti pentru unităţile de interes public de pe 

raza comunei; 

 Întreţinerea curăţeniei în locurile virane şi de recreere de pe raza comunei; 

 Intervenţia în caz de calamităţi naturale pentru restabilirea funcţionalităţii 

zonelor şi clădirilor afectate; 

 Lucrări de reparare şi menţinere a drumurilor, după caz; 

 Defrişarea coroanei arborilor care afectează reţeaua electrică; 

 Servicii de refacere și întreținere infrastructură; 

 Servicii de ecologizare și lucrări edilitare; 

 Servicii de dezăpezire pe drumurile din comună şi la diferite persoane bolnave 

fără ajutor, inclusiv întreținerea acestora cu material antiderapant în zonele în 

care se impun astfel de servicii; 

 Alte activități lucrative pentru interesul comunității locale. 

 

Persoană responsabilă: RUSU IOAN  – viceprimar, care va coordona acțiunile și 

lucrările de interes local atât pentru persoanele beneficiare  de ajutor social, cât și 

pentru persoanele care au fost obligate - prin hotărâre judecătorească - la prestarea 

unor activități în folosul comunităţii din comuna Țibucani, județul Neamț pentru anul 

2018, denumite pe scurt, BENEFICIARI. 

Viceprimarul comunei va putea desemna din rândurile beneficiarilor o persoană 

responsabilă pentru fiecare dintre acțiunile și lucrările de interes local, cu avizul 

primarului. 

Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul 

de muncă ori, după caz, programul şcolar al contravenientului, pe o durată cuprinsă 

între 50 de ore şi 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 

ore pe zi (art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al 

sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale). 



În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi 

din cursul săptămânii, iar autorităţile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot 

asigura supravegherea activităţii contravenientului, durata maximă de lucru nu poate 

depăşi 8 ore pe zi (art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul 

juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii 

contravenţionale). 

  

Termen de execuţie: permanent 

 
 
 
 

P R I M A R, 
BUTNARIU PETRU-DORIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


