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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA MIHALŢ 
CONSILIUL LOCAL, 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.9/2020 
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 

pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social  
 
 
 
          Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 19 
februarie 2020, ședință publică; 
          Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Mihalț,  
înregistrat sub nr.630/2019, cu privire la stabilirea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local 
pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, în baza Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020; 

-  Raportul  de specialitate înregistrat sub nr. 697/2020, întocmit de către persoana 
responsabilă cu asistența socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Mihalț; 

- Rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local Mihalț   
- comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, familie, protecție socială, activități sportive, 
turism, înregistrat sub nr.931/2020; 
          Potrivit prevederilor art.6 alin.(7) şi alin.(8) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.28 alin.2 lit. a) din H.G. nr.50/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat; 
             În temeiul art.129 alin.(14), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României privind Codul Administrativ, 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E 
 
 
 
          Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către pentru persoanele majore apte de muncă, din 
familia beneficiară de ajutor social, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Programul de desfăşurare a activității, de către beneficiarii de ajutor social apți de 
muncă, se stabilește în zilele de marți, miercuri şi joi ale săptămânii în intervalul orar 9 - 14, iar 
identificarea locațiilor de desfășurare a activităților precum și evaluarea calitativă a lucrărilor 
efectuate se vor efectua de către viceprimarul comunei Mihalț și responsabil asistență socială din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț. 
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           Art.3. Planul de acțiuni şi de lucrări de interes local, tabelul cuprinzând persoanele care 
urmează să efectueze orele de muncă în folosul comunității precum şi cel cuprinzând beneficiarii 
de ajutor social, vor fi afișate într-un loc vizibil, la sediul Primăriei comunei Mihalț. 

Art.4. Prezenta se comunică : primarului comunei Mihalț, Instituției Prefectului Județului 
Alba, viceprimarul comunei, persoanei cu atribuții în domeniul asistenței sociale. 
 

                                                                                             Mihalț, la 19 februarie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor în funcție (100%  din numărul consilierilor prezenți).  
 

 

         Președinte de ședință,                                                       Contrasemnează secretar, 
         Consilier Dorin Breazu                                                             Mariana Salcău 
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ROMÂNIA                                                                              ANEXĂ LA HCL NR. 9/2020 
JUDEȚUL ALBA                                                                   
COMUNA MIHALȚ                                                                       
CONSILIUL LOCAL 
 

Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă 
prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 

în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Nr. 
crt. 

Activități propuse a fi realizate Termen de realizare Responsabil cu 
ducerea la îndeplinire 
a activităților propuse 

1 lucrări de decolmatare a șanțurilor și 
rigolelor de pe străzile comunei 
Mihalț 

permanent Viceprimar, responsabil 
asistență socială 

2 văruirea stâlpilor și capetelor de 
podețe 

permanent Viceprimar, responsabil 
asistență socială 

3 curățarea malurilor Târnavei de 
gunoaie și resturi vegetale în zonele 
de acces ale locuitorilor comunei 

permanent Viceprimar, responsabil 
asistență socială 

4 curățenie în parcul din centrul 
satului Mihalț, întreținere spații 
verzi din parcul comunal, curățit 
pomi ornamentali din parc, curățit şi 
tăiat gardul viu de la intrarea în 
comună – troița 

permanent Viceprimar, responsabil 
asistență socială 

5 curățarea și igienizarea curților 
instituțiilor de învățământ, curățarea și 
igienizarea bazei sportive 

permanent Viceprimar, responsabil 
asistență socială 

6 menţinerea curățeniei pe străzile 
principale ale comunei Mihalț prin 
măturarea zilnică în perimetrul 
stabilit 
 

permanent Viceprimar, responsabil 
asistență socială 

7 lucrări de deszăpezire, înlăturarea 
zăpezii aplicarea de materiale 
antiderapante pe arterele principale 
(dacă este cazul) 

permanent Viceprimar, responsabil 
asistență socială 

8 alte acțiuni sau lucrări de interes 
local aprobate de primar, prestate în 
cadrul instituțiilor sau serviciilor 
publice 

permanent Viceprimar, responsabil 
asistență socială 

 
                      Președinte de ședință,                                                Contrasemnează secretar, 
                    Consilier Dorin Breazu                                                   Mariana Salcău 


