
                                                                                                          
R O M Â N I A                                                      

JUDEŢUL BACĂU  
MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social 
 

 
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de 21 martie 2013;  
 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – Victor 

Laurenţiu Neghină, Raportul de specialitate al Serviciului baze Sportive, Avizul Comisiei 
pentru ştiinţă, protecţie socială, învăţământ, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, 
sănătate şi conservarea monumentelor;  

 
În baza art.6, alin.2 şi 7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

modificată prin Legea nr.276/2010 şi a art.36, alin.2, lit.”d”  şi alin.6, lit.”a”, pct.2 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;  

 
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art.1 – Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre 

 
Art.2 – Prezenta hotărâre se va comunica:  

 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Agenţiei Judeţene Pentru Prestaţii Sociale Bacău. 
 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Florian Constantin 

                            Contrasemnează,  
                                             Secretarul Municipiului,  
                                                                                    Cons. jur. Daniel Spânu  
 
Nr. 35 
din 21 martie 2013 
SD/BR 



R O M Â N I A                      ANEXA                                      
JUDEŢUL BACĂU         la Hotărârea nr.35 
MUNICIPIUL ONEŞTI      din 21 martie  2013 
CONSILIUL LOCAL  
 

 
 

Plan de acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
a persoanelor care beneficiază de ajutor social pe anul 2013 

 
 

· Asigurarea curăţeniei, măturatul aleilor şi strângerea gunoiului menajer 

zilnic – Baza Sportivă; 

· Asigurarea curăţeniei, măturatul aleilor şi strângerea gunoiului menajer 

zilnic – Parcul Municipal Oneşti; 

· Asigurarea curăţeniei, pazei, îngrijirii şi desfăşurării în condiţii 

corespunzătoare a evenimentelor şi competiţiilor sportive, desfăşurate în 

Baza Sportivă Municipală; 

· Tunsul gazonului, strângerea şi încărcarea ierbii rezultată; 

· Greblarea, strângerea şi încărcarea frunzelor în sezonul de toamnă; 

· Toaletarea gradului viu şi a copacilor; 

· Deszăpezirea şi spargerea gheţii în cadrul Bazei Sportive şi a Parcului 

Municipal Oneşti; 

· Curăţarea scărilor din Parcul Municipal zilnic pe perioada sezonului de 

iarnă; 

· Asigurarea curăţeniei la terenurile şi clădirile ce deservesc Baza Sportivă 

Municipală. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
Florian Constantin 

                            Contrasemnează,  
                                        Secretarul Municipiului,  

                                                                              Cons. jur. Daniel Spânu  
 
SD/BR 
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