
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ;  

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului. 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și 

oportunitatea proiectului. 

c) avizul comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii. 

ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Mălini, adoptă prezenta 

hotărâre:  

Art. 1. Se aprobă Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 

2021, ce vor fi desfășurate de persoanele apte de muncă care beneficiază de ajutor 
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social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, conform anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava, prin compartimentele de resort din 

cadrul aparatului de specialitate.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general 

al comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și 

Instituției Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul primăriei.  
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Beneficiarii de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare, vor efectua în anul 2021 următoarele tipuri de 

lucrări de interes local: 

1. Activităţi specifice sezonului rece : 

- lucrări de deszăpezire; 

- împrăștiat material antiderapant (pantă zona Obor); 

- efectuare canale de scurgere a apei rezultate din topirea zăpezii. 

2. Lucrări de amenajare şi întreținere a parcului din centrul civic: 

- toaletarea arborilor; 

- întreținerea gazonului; 

- văruirea copacilor şi a bordurilor; 

- efectuare curățenie în parc. 

3. Efectuarea curățeniei în parcările din centrul civic, parcarea din fata 

Căminului cultural şi parcarea din fata Casei memoriale „Nicolae Labiș" 

4. Curățenie pe drumul DJ 209A şi DJ 209B 

- toaletarea arborilor de aliniament; 

- adunat şi încărcat crengi în mijloacele de transport; 

- adunat Pet-uri plastice şi alte deșeuri. 

5. Cosire vegetație ierboasă pe șanțurile limitrofe drumurilor judeţene ce 

traversează localitatea. 

6. Cosire gazon pe stadionul de footbal. 

7. Efectuare curățenie pe canalul din locul numit Poiană: 

- adunat Pet-uri, sticle, deșeuri plastice, crengi şi alte deșeuri; 

- dat foc la vegetația uscată. 

8. Efectuare curățenie pe albia râului Suha Mare, Suha Mică, pârâul Rusului, 

râul Răchitiş etc: 

- adunat Pet-uri plastice şi alte deșeuri. 

9. Efectuare curățenie în zona pârtie schi şi în parcul amplasat la baza acesteia. 
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Anexa nr. 1 

la H.C.L. nr. 12/2021 

 

Plan de Acțiuni şi Lucrări de Interes Local 

 

Președinte de şedinţă,    

Viorel BUZDUGAN Secretar general, 

 Vasile NOROCEL 


