
 
H O T Ă R Â R E A   NR.  5/2014 

cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte 
de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2014 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a d-lui primar cu privire la aprobarea 

planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile 
beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2014, 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 28 alin. 3 din Norma 
metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin HG nr. 50/2011, 

Ţinând cont de prevederile art. 4 lit. c din Protocolul cadru de colaborare încheiat între 
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Covasna şi Primăria municipiului Târgu Secuiesc, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1  – Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor 

persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2014, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  – (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au 
obligaţia de a efectua acţiunile şi lucrările de interes local în funcţie de numărul de ore calculate 
proporţional cu cuantumul ajutorului social. 

 (2) Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care 
beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. 

 (3) Norma de muncă pe zi este de 8 ore. 
Art. 3. – (1) Planul de acţiuni şi lucrări de interes local prevăzut în anexă se va aplica şi în 

cazul persoanelor condamnate sau a minorilor care urmează să presteze activităţi neremunerate într-
o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată. 

  (2) Pentru supravegherea modului în care persoanele sancţionate îşi desfăşoară 
activitatea neremunerată se desemnează dl. Szolga Andrei şi dl. Molnár Cornel din cadrul 
Serviciului Gospodăriei Comunale. 

Art. 4  – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la  16 ianuarie 2014 
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