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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 8 

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru beneficiarii 

dreptului la ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, în anul 2021 

              

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

04.02.2021, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către primarul 

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  privind aprobarea planului de acţiuni şi 

lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat în baza Legii nr. 

416/2001, în anul 2021; 

Având în vedere referatul intocmit de catre asistentul social, înregistrat cu nr. 1031 din 

03.02.2021; 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) și (7) din Legea nr. 416/2001, privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile  art. 28 alin. (3) din H.G. nr.50/2011 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 1034 din 03.02.2021; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, sport, mass-media, culte, agrement, 

sănătate, familie, protecţie socială, înregistrat cu nr. 1083 din 04.02.2021; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRĂRE : 

 

ART. 1 Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului 

la ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, în anul 2021, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

ART.2 – Viceprimarul comunei Oțeleni și Compartimentul asistență socială vor urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Oțeleni, viceprimarului 

comunei Oțeleni, Compartimentului asistență socială și Instituției Prefectului județului Iași; 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                        Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 4 februarie 2021                        BENCHEA L. ROBERT 
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ANEXA  LA HCL NR. 8 din 04.02.2021  

 

Plan de acţiuni şi lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, 

acordat în baza Legii nr. 416/2001, în anul 2021 

 

Nr 

Crt 

Obiectiv Actiuni şi măsuri 

intreprinse 

Termen de 

realizare 

Resurse Responsabili 

1 Lucrări de întreţinere a 

acostamentelor pe 

lungimea drumurilor 

comunale si judetene 

aflate pe raza comunei 

Oteleni 

Curăţirea santurilor de 

scurgere a apei rezultata 

din ploi si zapezi, pămînt 

şi resturi vegetale şi 

asigurarea transportului 

acestora la locuri special 

amenajate 

Permanent 

 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

comunei  

Oteleni, 

Benchea 

Robert 

2 Lucrări de întreţinere  în 

incinta curtilor institutiilor 

publice din comuna 

Oteleni 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor 

si repararea gardurilor 

Permanent 

 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

comunei  

Oteleni, 

Benchea 

Robert 

3 Întreţinerea santurilor si 

podetelor de pe raza  

comunei Oteleni 

Îndepărtarea zăpezii cu 

mijloace manuale, 

înprăştierea materialului 

antiderapant 

Permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001- 

Viceprimarul 

comunei  

Oteleni, 

Benchea 

Robert 

4 Lucrări de curăţire a 

albiilor pâraielor din satele 

component ale comunei 

Oteleni  

Curatirea de mărăcini, 

resturi vegetale şi 

asiguraea 

transportului acestora în 

locuri special amenajate 

Permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

comunei  

Oteleni, 

Benchea 

Robert 

5 Lucrări de întreţinere a 

zonelor adiacente ale 

scolilor si bisericilor din 

comuna Oteleni 

Îndepărtarea resturilor 

vegetale a mărăcinilor şi 

gunoaielor, vopsirea si 

repararea gardurilor 

Permanent 

 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

comunei  

Oteleni, 

Benchea 

Robert 

6 Lucrari de strangere a 

deseurilor depozitate la 

rampe si puncte de 

depozitare 

 

Colectarea  deseurilor de 

materiale reciclabile a 

deseurilor solide rezultate 

in urma demolarii si 

restrangere a deseurilor. 

Curățarea punctelor de 

colectare a deșeurilor de 

pe raza comunei 

Permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Viceprimarul 

comunei  

Oteleni, 

Benchea 

Robert 

7 Lucrări de întreţinere a 

parcurilor și zonelor verzi 

 

Cosit iarba, săpat şi 

cultivat flori,vopsirea 

gardlui.Curăţirea aleilor , 

repararea băncilor 

Permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/20015 

Viceprimarul 

comunei  

Oteleni, 

Benchea 

Robert 
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8 Lucrari de intretinere la 

puturile pentru adapat 

animalele din pasunea 

devalmasie 

Consolidare dig si curatat 

puturile pentru adapatul 

animalelor pe timp de 

pasunat 

Permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/20015 

Viceprimarul 

comunei  

Oteleni, 

Benchea 

Robert 

9 Alte activitati de interes si 

utilitate publica 

Asigurarea de combustibil 

solid (lemne) , diferite 

activitati de intretinere si 

reparatii ocazionale de 

producere a unor 

fenomene naturale(ploi 

torentiale, vant puternic, 

incendii, cutremure, 

inundatii ) etc. 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/20015 

Viceprimarul 

comunei  

Oteleni, 

Benchea 

Robert 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                        Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 4 februarie 2021                        BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


