
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul  
2017 de către beneficiarii venitului minim garantat respectiv pentru punerea in executare a 
sentintelor  penale  cu  obligatia   de  munca  neremunerata  in  folosul  comunitatii  pentru 
persoanele sanctionate /condamnate

              Istoc Petru primar  al comunei Cleja,judetul Bacau;
              Avand in vedere:
-referatul structurii de resort nr.153/01.02.2017,aprobat de catre primar,  expunerea de motive 
a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.695/01.02.2017 prin care se arata necesitatea  
oportunitatea adoptarea unei hotarari privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local, care va fi realizat în anul 2017 de către beneficiarii venitului minim garantat  
respectiv  pentru  punerea  in  executare  a  sentintelor  penale  cu  obligatia   de  munca 
neremunerata  in  folosul  comunitatii  pentru  persoanele  sanctionate  /condamnate,in  cadrul 
sedintei din luna Februarie 2017,
-prevederile art.121 alin(1) si alin.(2) din Constitutie, art. 6, alin. ( 7 ) , (8) si (9) din Legea nr. 
416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 
din Hotărârea Guvernului nr. 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, art 7  din Legea nr. 52/2003 
privind  transparenta  decizionala,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,prevederile 

Legii  nr.  253/2013  privind  executarea  pedepselor,  a 
măsurilor  educative  şi  a  altor  măsuri  neprivative  de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal, Ordonanţei  nr.  55/2002  privind  regimul  juridic  al 
sancţiunii  prestării  unei  activităţi  în  folosul 
comunităţii,art.64  alin(1),art.85  alin(2)lit”b”,art.93  alin(3) 
din Codul Penal .cu modificarile si completarile ulterioare 
art.20 si art.21 lit.’’m” din Legea cadru a descentralizarii 
nr.195/2006,modificata si completata 
        In baza art. 36 alin. (2) lit. „d” , alin. (6) lit. a punctul 2 si  art.45 alin.(1) din Legea  
nr.215/2001,privind  administratia  publica  locala  ,republicata  in  anul  2007,cu  modificarile 
ulterioare.
Propun adoptarea  urmatorului proiect de hotarare in cadrul sedintei din luna februarie 2017:

Art.1. (1) Se aprobă planul de acţiuni si lucrări de interes local anual privind obiectivele şi lucrările 
comunitare, care vor fi realizate în anul 2017 de către potenţialii beneficiari ai venitului minim garantat  
respectiv  pentru punerea  in executare  a sentintelor penale cu obligatia   de munca neremunerata  in 
folosul comunitatii  pentru persoanele sanctionate /condamnate , conform Anexei intocmita de catre 
compartimentul de resort,care face parte din prezenta hotarare.
             (2)Munca neremunerata in folosul comunitatii se executa cu respectarea si in conformitate  
reglemetarile legale in materie 

 (3)Personalul de specialitate din cadrul S.P.A.S,comuna Cleja,judetul Bacau are obligaţia de a 
transmite Agenţiei Judeţene pentru Plati si Inspectie   Sociala Bacău, Serviciului de Probatiune Bacau 
respectiv,dupa caz, altor institutii/autoritati abilitati,planul de acţiuni si lucrări de interes local aprobat 
prin hotărâre de către Consiliul local.
           (4) Personalul de specialitate din cadrul S.P.A.S,comuna Cleja,judetul Bacau sub coordonarea 
viceprimarului comunei, va prezenta lunar o situaţie cu lucrările efectuate în conformitate cu planul de 
activităţi aprobat pentru anul 2017.
        Art.2.  Primarul,respectiv  viceprimarul  comunei  Cleja  şi  Personalul  de 
specialitate  din  cadrul  S.P.A.S  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei 
hotărâri,conform prevederilor legale,care reglementeaza acest aspect. 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com



          Art.3   Impotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesati 
in  conditiile  Legii  contenciosului  administrativ  nr.  554/2004  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare.
       Art.4. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau primarului comunei 
Cleja,Serviciului  de  Asistenta  Sociala  ,comuna  Cleja,judetul  Bacau  si  va  fi  adusa  la  cunostinta 
publicului ,conform prevederilor legale ,care reglementeaza acest aspect
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PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL
întocmit in conformitate cu prevederile art. 6, alin (7) din Legea nr. 416/2001 si art.28 din Normele 

Metodologice de de aplicare a Legii 416/2001aprobate prin H.G nr.50/2011,cu modificarile cu 
modificarile si completarile ulterioare

respectiv  tipuri  de  activitati  pentru  punerea  in  executare  a  sentintelor  penale  cu 
obligatia  de munca neremunerata in folosul comunitatii,conform prevederilor legale 
pentru persoanele  sanctionate /condamnate

Nr
.

cr
t

Obiectiv Acţiuni şi măsuri 
intreprinse

Termen
e de

realizar
e

Resurse Responsab
ili

1
Întreţinerea în 
sezonul rece 
drumurilor 
comunale

Îndepărtarea zăpezii cu 
mijloace mecanice şi 

manuale, împrăştierea 
materialelor antiderapante 

unde şi când este cazul

Lunile  11-
12, 1-3

Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 

sactionate/condamnat
e

  
VICEPRIMAR
Personalul 
aferent  SPAS 

2. Reabilitarea 
islazului  
comunal

Curatarea de 
maracinisuri, resturi 
vegetale, etc. si 
asigurarea  transferului 
acestora la locuri special 
destinate

lunile 3 - 4 Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 
sactionate/condamnat
e

VICEPRIMAR

Personalul 
aferent  SPAS

3. Lucrari de 
intretinere a 
acostamentul
ui pe 
lungimea 
drumurilor 
comunale si 
judetene, 
aflate pe 
raza comunei 
Cleja 

Indepartarea mâlului 
si a altor resturi, 
ramase in aceste 
zone ca urmare a  
scurgerii apei 
rezultate din 
precipitatii 

permanen
t

Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 
sactionate/condamnat
e

VICEPRIMAR

Personalul 
aferent  SPAS

4 Lucrări de 
curăţare 
manuală a 
albiilor 
pârâurilor de 
pe raza
comunei

Indepartarea 
vegetatiei specifice, 
crescute in albia 
paraurilor,  
îndepartarea 
gunoaielor depozitate 
in
aceste zone, 
decolmatare, sapaturi 

permanen
t

Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 
sactionate/condamnat
e

VICEPRIMAR
Personalul 
aferent  SPAS
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manuale
5 Lucrari de 

întretinere a 
cimitirelor

Indepartarea 
maracinisurilor, a 
resturilor vegetale, 
intretinerea 
gardurilor, etc

permanen
t

Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 
sactionate/condamnat
e

 
VICEPRIMAR 
Personalul 
aferent  SPAS

6 Intretinere  
Monumentul
ui Eroilor din 
comuna Cleja

Zugraveli, 
indepartarea 
resturilor vegetale, a 
maracinisurilor, 
intretinerea 
gardurilor, plantare 
de flori, etc

permanen
t

Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 
sactionate/condamnat
e

VICEPRIMAR

Personalul 
aferent  SPAS

7 Lucrari de 
intretinere a 
stadionului 
din comuna

Indepartarea 
resturilor vegetale, a 
maracinisurilor, a 
gunoaielor,  
intretinerea 
acostamentelor, 
vopsirea si
reparatia gardurilor, 
etc.

permanen
t

Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 
sactionate/condamnat
e

VICEPRIMAR
Personalul 
aferent  SPAS

8 Lucrari de 
intretinere a 
zonei 
adiacente 
şcolilor din 
comună 

Curatarea santurilor 
de scurgere a apei 
rezultata din ploi si 
zapezi, indepartarea 
resturilor vegetale, a 
maracinisurilor, a 
gunoaielor, 
intretinerea 
acostamentelor, 
vopsirea si reparatia 
gardurilor, etc.

permanen
t

Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 
sactionate/condamnat
e

VICEPRIMAR
Personalul 
aferent  SPAS

9 Lucrari de 
curatare a 
resturilor 
vegetale 
aflate pe 
marginea
drumurilor 
comunale si 
judetene, pe 
raza comunei

Îndepărtarea 
resturilor vegetale, a
maracinisurilor, a 
gunoaielor,  
întretinerea 
acostamentelor

permanen
t

Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 
sactionate/condamnat
e

VICEPRIMAR
 Personalul 
aferent  SPAS

10 Lucrari de 
intretinere in 
incinta 
curtilor 
institutiilor 
publice 
comunaCleja

Indepartarea 
resturilor vegetale, a 
maracinisurilor, a 
gunoaielor, 
intretinerea 
acostamentelor, 
vopsirea si
reparatia gardurilor, 
etc. 

permanen
t

Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 
sactionate/condamnat
e

VICEPRIMAR
Personalul 
aferent  SPAS

11 Alte activitati 
de interes si 
utilitate 
publica

Asigurarea 
depozitelor  de 
combustibil  solid 
(lemn  si  cocs), 
diferite  activitati  de 
intretinere sireparatii, 
ocazionate  de 
producerea  unor 
fenomene  naturale 
(ploi  torentiale,  vant 

Permanen
t/
ocazionale

Beneficiarii Legii 
416/2001
Persoane 
sactionate/condamnat
e

VICEPRIMAR

Personalul 
aferent  SPAS
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puternic,  incedii, 
cutremure,  inundatii) 
interventii,alte 
activitati in functie de 
starea  de 
sanatate,aptitudini 
fizice  si  psihice 
,precum si  de nivelul 
de  pregatire 
profesionala

                PRIMAR
             ISTOC PETRU

    
                                                                                     
    VICEPRIMAR                                                    SERVICIULPUBLIC  DE ASISTENTA  
SOCIALA
  LEGHEDE ANGELICA                                       PATRASCU MARIA MIRELA -CONSILIER  
                                                                                    HERMAN MADALINA           -REFERENT
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