
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
 
Nr. 47/19.11.2021 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea planului de acţiuni şi activitati in folosul comunitatii,  

pentru anul 2022 
 
 
 
 

         Consiliul Local al Comunei Sinca, intrunit in sedinta ordinara la data de 
____________, 
         Analizand referatul de aprobare nr. 7242  din   19.11.2021 si raport de 
specialitate al compartimentului de asistenta sociala nr. 7243 din 19.11.2021 prin 
care se propune aprobarea planului de acţiuni şi activitati in folosul comunitatii, 
pentru anul 2022, 
         Avand in vedere prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001privind 
venitul minim garantat si art. 28, alin. 3 din H.G. nr. 50/2011  norme metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
         În temeiul art. 129, alin. 14,  art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a) si art. 197 
din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 
         Art.1 Se aprobă planul de acţiuni şi activitati in folosul comunitatii pentru 
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2022, 
conform anexei la prezenta hotărâre. 
         Art.2 Primarul comunei Sinca prin aparatul de specialitate  va asigura ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotarari. 

 

 
 
 
 
                          INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 

 



NEXA LA  PROIECT DE HOTARARE 
-  

 
 
 

PLAN DE ACTIUNI SI  ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII PENTRU ANUL 2022 

 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
Obiectiv 

Actiuni si masuri intreprinse Termene de 
realizare 

Resurse Responsabili 

1 Reabilitarea islazului 
comunal 

Curatarea de maracinisuri, resturi 
vegetale, etc. si asigurarea 
transportului acestora in locuri 
special destinate. 

Lunile 3- 4 Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

2 Intretinere domeniu 
public Comuna Sinca 

Toaletarea arborilor aflati pe 
domeniul public 

Lunile 3-4 Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

3 Intretinere baze 
sportive in 
localitatile Sinca 
Veche, Sercaita, 
Bucium 

Tuns iarba, curatat rigolele de 
scurgere, reparatii garduri 

Permanent Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

4 Intretinere 
miniparcuri in 
localitatile: Sinca 
Veche, Sercaita, 
Persani 

Tuns iarba; Curatat alei Permanent Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

5 Intretinere zona 
cimitire in 
localitatile: Sinca 
Veche, Sercaita, 
Bucium, Persani, 
Ohaba 

Indepartarea resturilor vegetale; 
Intretinerea gardurilor 

 
 

Permanent 

 
Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 



6 Lucrari de curatire 
manuala a albiilor 
paraurilor de pe raza 
comunei 

Indepartarea vegetatiei specifice 
crescuta in albia paraurilor; 
Indepartarea gunoaielor depozitate 
in aceste zone; Decolmatare; 
Sapaturi manuale (unde este cazul) 

 
 
 Permanent 

 
 
Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

7 Lucrari de intretinere 
a domeniului public 

Indepartarea gunoaielor; Intretinerea 
acostamentelor; Varuirea arborilor 

 
Permanent 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

8 Lucrari de intretinere 
a zonei aferente 
Caminelor Culturale 

Intretinerea spatiilor prin vopsirea si 
maturarea acestora . 

Permanent Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

9 Activitati de interes 
si utilitate publica 

Asigurarea depozitului de 
combustibil solid pentru incalzirea 
scolilor; diferite activitati de 
intretinere si reparatii ocazionale de 
producerea unor fenomene naturale 
(ploi torentiale; vant puternic; 
incendii; cutremure; inundatii), 
intretinere parcuri, activitati de 
curatenie in scoli, camine culturale 

 
 
 
Interventii 
ocazionale 

 
 
Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

10 Intretinerea 
santurilor si a 
drumurilor comunale 

Indepartarea malului si a altor resturi 
ramase pe rigole ca urmare a 
scurgerii apei rezultata din 
precipitatii; infundarea craterelor 
aparute pe drumurile pietruite; 

 
 

Permanent 

 
Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

11 Intretinerea 
rigoledrumuri 
comunale 

Indepartarea resturilor vegetale pe 
drumuri comunale 

Permanent Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

12 Intretinerea in 
sezonul rece a 
drumurilor  
comunale 

Indepartarea zapezii cu mijloace 
mecanice si manuale; imprastierea 
materialelor antiderapante 

Lunile 10- 12 
respectiv 1- 3 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

GOILA DANIEL 

                                      
 INITIATOR 
    PRIMAR                                                                                         SECRETAR GENERAL 

         BARLEZ VICTOR                                                                              GALEA CRINA MARIA



 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
CO MUNA ŞINCA 

Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   
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Nr. 7242  din   19.11.2021 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 
 

          Vazand dispozitiile legale in materie  initiez un proiect de hotarare privind privind 
aprobarea planului de acţiuni şi activitati in folosul comunitatii, pentru anul 2022, plan pentru 
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, conform anexei la proiectul de 
hotarare.  
           Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului 
local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului. 
          Proiectul de hotarare il supun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Comunei 
Sinca in sedinta ordinara din luna decembrie 2021. 
 
 
 

 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
COMUNA ŞINCA 

ŞINCA VECHE, NR.314, JUD. BRAŞOV 
COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

 
 

 Nr. înreg.: 7243  Data: 19.11.2021 
 
 
 
 

Raport de specialitate 
 

pentru   aprobarea planului de acţiuni sau de lucrari in interes local pentru 
efectuarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pentru anul 2022. 
 
 

               Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora ,,Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform 
prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are 
obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea 
depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii” este necesara 
aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă. 

              Articolul  6 alin. (7) ca ,,Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor 
ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care 
prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă 
anual prin hotărâre a consiliului local...” 

              Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam  sa initiati un proiect de hotarare privind aprobarea 
planului de acţiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
                                                                           
                                                                                              Compartimentul Asistenta Sociala 
 


