
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R . 5 

 

privind aprobarea Programului activităților de interes local, ce vor fi 

desfășurate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2022 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la 

data de 28.01.2022; 

 Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare a primarul comunei Mogoşeşti, d-na Popa-Roșu Rodica,  

nr. 9025 din 28.12.2021, precum şi proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, prin care 

se propune aprobarea activităților care vor fi desfășurate de beneficiarii de ajutor social 

în anul 2022; 

- raportul compartimentului de resort nr. 9026 din 28.12.2021; 

- prevederile art.6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările și completările ulterioare; 

- HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 
           - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate, nr. 3 din 27.01.2022; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art.1. Se aprobă Programul activităţilor și acțiunilor de interes local, pentru anul 

2022, ce vor fi desfăşurate de catre beneficiarii de ajutor social în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare, în conformitate cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI MOGOȘEȘTI 

 



 Art.2. Pentru sumele primite ca ajutor social, una din persoanele 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. În acest sens, lunar, viceprimarul 

comunei va întocmi planul activităţilor ce vor fi desfăşurate în luna respectivă, plan 

extras din Programul activităţilor ce vor fi desfăşurate de beneficiarii de ajutor social în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin art.1 din prezenta 

hotărâre, în care vor fi cuprinse activităţile executate cu numărul de zile, cantităţile şi 

volumele executate, precum şi valoarea acestora, şi care va fi aprobat de primarul 

comunei Mogoşeşti. 

 Art.3. Viceprimarul comunei Mogoşeşti, va ţine evidenţa lucrărilor de interes 

local executate de beneficiarii de ajutor social, pe baza cărora se vor întocmi situaţia 

lunară privind persoanele din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile 

realizate de aceştia, conform planului de acţiuni pe luna respectivă, situaţie ce va fi  

aprobată de primarul comunei şi transmisă lunar la A.J.P.I.S. Iaşi. 

 Art.4. Înainte de începerea lucrărilor zilnice de interes local de către beneficiarii 

de ajutor social, viceprimarul comunei va instrui participanţii, pe bază de semnătură, cu 

privire la respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. 

 Art.5. Copii de pe prezenta se vor comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Iaşi, 

pentru controlul legalităţii, primarului şi viceprimarului comunei, compartimentului 

asistență socială şi la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

 

 Dată astăzi,28.01.2022 

 

 

         PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

          Consilier local, MIHAI BĂDĂRĂU 

 

 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
      Secretar general,              

       Mariana Anton 

 

 

 

 

 
Adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.01.2022, cu un număr de ...15......voturi „pentru”, …0.... „abțineri” și ...0.. voturi „împotrivă”, 

exprimate de un număr de …15… consilieri locali prezenți la ședință din numărul total de 15  consilieri în funcție. 



 

 

 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. 5/28.01.2022  

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

28.01.2022   

2  Comunicarea către primar 02.02.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 02.02.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 02.02.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

02.02.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf


 

Anexa nr.1 la HCL nr. 5 din 28.01.2022 

 

PROGRAMUL   ANUAL 2022  
 

al activităţilor şi acţiunilor ce vor fi desfăşurate de către beneficiarii  

de venit minim garantat în conformitate cu prevederile 

Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 
Nr.crt. Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termene de 

realizare 

Resurse Responsabil 

1. Dezăpeziri Căi de acces, unităţi publice 

şi economice, persoane 

vârstnice şi bolnave 

Lunile 

ianuarie- 

martie 

Beneficiari ai 

Legii 416/2001 

Lăcătușu Mihai 

Mihalache Emil 

2. Lucrări de curăţare 

manuală a albiilor 

pârâurilor din 

comună 

Curăţarea de flotanţii aduşi 

de viitură, îndepărtarea 

vegetaţiei specifice din albia 

pârâurilor, îndepărtarea 

gunoaielor depozitate în 

zonă, decolmatare şi săpături 

manuale 

Permanent Beneficiari ai 

Legii 416/2001 

Lăcătușu Mihai 

Mihalache Emil 

3. Lucrări de 

întreţinere în zona 

cimitirelor din 

satele comunei 

Îndepărtarea vegetaţiei, 

mărăcinişurilor, întreţinerea 

drumurilor spre cimitir şi 

gardurile cimitirelor 

Permanent Beneficiari ai 

Legii 416/2001 

Lăcătușu Mihai 

Mihalache Emil 

4. Curăţenia şi 

igienizarea zonei 

centrale a comunei 

Adunat resturi vegetale, 

gunoi, hârtii, întreţinerea 

şanţurilor, plantare arbuşri şi 

flori 

Permanent Beneficiari ai 

Legii 416/2001 

Lăcătușu Mihai 

Mihalache Emil 

5.  Tăieri de masă 

lemnoasă 

Tăiat şi aranjat lemnele la 

instituţii şi persoane vârstnice 

şi bolnave 

Permanent Beneficiari ai 

Legii 416/2001 

Lăcătușu Mihai 

Mihalache Emil 

6. Decolmatări Decolmatarea şanţurilor, 

podurilor, podeţelor şi 

canalelor de scurgere 

Permanent Beneficiari ai 

Legii 416/2001 

Lăcătușu Mihai 

Mihalache Emil 

7. Lucrări de 

întreţinere a 

drumurilor judeţene 

şi săteşti din 

comună 

Cosirea banchetelor de 

vegetaţie, adunarea şi 

depozitarea vegetaţiei 

rezultate 

Permanent Beneficiari ai 

Legii 416/2001 

Lăcătușu Mihai 

Mihalache Emil 

 

PRIMAR, 

POPA-ROȘU RODICA 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
    Secretar general,              

      Mariana Anton



1. SAT MOGOŞEŞTI 

 

 

1. Deszăpeziri: 

- căi de acces 

- unităţi publice şi economice; 

- persoane vârstnice şi bolnave 

2. Tăieri de masă lemnoasă la şcoli, grădiniţie, alte instituţii şi persoane cu probleme. 

3. Decolmatarea şanţurilor, podurilor, podeţelor şi canalelor de scurgere. 

4. Curăţarea de flotanţii aduşi de viitură, curăţarea şi îndepărtarea şanţurilor, 

astuparea gropilor de pe drumurile săteşti. 

5. Cosirea zonelor de pe marginea şoselelor. 

6. Ecologizarea albiilor râurilor curgătoare, interiorul satelor; 

7. Tăieri de masă lemnoasă şi cosiri de ierburi de pe malurile apelor curgătoare. 

8. Plantări de arbori, arbuşti, flori. 

9. Igienizarea şcolilor şi grădiniţelor. 

10. Întreţinerea şi efectuarea unor lucrări edilitare la Biserica satului şi cimitir. 

11. Lucrări de împrăştiere material pietros pe drumurile săteşti. 

12. Tăieri de masă lemnoasă şi mărăcini pe păşunea comunală. Igienizarea păşunii 

comunale. 

 

 

2. SAT BUDEŞTI 

 

 

 

1. Dezăpeziri: 

- căi de acces 

- unităţi publice şi economice; 

- persoane vârstnice şi bolnave 

2. Tăieri de masă lemnoasă la şcoli, grădiniţie, alte instituţii şi persoane cu probleme. 

3. Decolmatarea şanţurilor, podurilor, podeţelor şi canalelor de scurgere. 

4. Curăţarea de flotanţii aduşi de viitură, curăţarea şi îndepărtarea şanţurilor, 

astuparea gropilor de pe drumurile săteşti. 

5. Cosirea zonelor de pe marginea şoselelor. 

6. Ecologizarea albiilor râurilor curgătoare, interiorul satelor; 

7. Tăieri de masă lemnoasă şi cosiri de ierburi de pe malurile apelor curgătoare. 

8. Plantări de arbori, arbuşti, flori. 

9. Igienizarea şcolilor şi grădiniţelor. 

10. Întreţinerea şi efectuarea unor lucrări edilitare la Biserica satului şi cimitir. 

11. Lucrări de împrăştiere material pietros pe drumurile săteşti. 

12. Tăieri de masă lemnoasă şi mărăcini pe păşunea comunală. Igienizarea păşunii 

comunale. 



 

 

3. SAT MÎNJEŞTI 

1. Dezăpeziri: 

- căi de acces 

- unităţi publice şi economice; 

- persoane vârstnice şi bolnave 

2. Tăieri de masă lemnoasă la şcoli, grădiniţie, alte instituţii şi persoane cu probleme. 

3. Decolmatarea şanţurilor, podurilor, podeţelor şi canalelor de scurgere. 

4. Curăţarea de flotanţii aduşi de viitură, curăţarea şi îndepărtarea şanţurilor, 

astuparea gropilor de pe drumurile săteşti. 

5. Cosirea zonelor de pe marginea şoselelor. 

6. Ecologizarea albiilor râurilor curgătoare, interiorul satelor; 

7. Tăieri de masă lemnoasă şi cosiri de ierburi de pe malurile apelor curgătoare. 

8. Plantări de arbori, arbuşti, flori. 

9. Igienizarea şcolilor şi grădiniţelor. 

10. Întreţinerea şi efectuarea unor lucrări edilitare la Biserica satului şi cimitir. 

11. Lucrări de împrăştiere material pietros pe drumurile săteşti. 

12. Tăieri de masă lemnoasă şi mărăcini pe păşunea comunală. Igienizarea păşunii 

comunale. 

 

 

4. SAT HADÎMBU 

1. Dezăpeziri: 

- căi de acces 

- unităţi publice şi economice; 

- persoane vârstnice şi bolnave 

2. Tăieri de masă lemnoasă la şcoli, grădiniţie, alte instituţii şi persoane cu probleme. 

3. Decolmatarea şanţurilor, podurilor, podeţelor şi canalelor de scurgere. 

4. Curăţarea de flotanţii aduşi de viitură, curăţarea şi îndepărtarea şanţurilor, 

astuparea gropilor de pe drumurile săteşti. 

5. Cosirea zonelor de pe marginea şoselelor. 

6. Ecologizarea albiilor râurilor curgătoare, interiorul satelor; 

7. Tăieri de masă lemnoasă şi cosiri de ierburi de pe malurile apelor curgătoare. 

8. Plantări de arbori, arbuşti, flori. 

9. Igienizarea şcolilor şi grădiniţelor. 

10. Întreţinerea şi efectuarea unor lucrări edilitare la Biserica satului şi cimitir. 

11. Lucrări de împrăştiere material pietros pe drumurile săteşti. 

12. Tăieri de masă lemnoasă şi mărăcini pe păşunea comunală. Igienizarea păşunii 

comunale. 

                                         PRIMAR 

RODICA POPA-ROȘU 
 


