
ROM ANI A 
JUDETUL DOLJ 
C O M U N A RADOVAN 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
NR.8/28.01.2021 

privind aprobarea planului de acţiuni pentru 
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2021 

Având în vedere: 
- Raport de specialitate nr.98/15.01.2021 al doamnei Ciobanu Marcela responsabila cu 

Asistenta Sociala in cadrul Primariei comunei Radovan,care propune aprobarea planului de 
acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2021; 

- Referatul de aprobare nr.97/15.01.2021 al primarului comunei Radovan,care propune 
aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor 
social pe anul 2021; 

- prevederile art.6, alin.(7) din Legea nr.416 I 2001 privind venitul minim garantat, 
modificată şi completată; 

- prevederile din O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează acordarea de beneficiu de asistenţă socială; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 57/2012 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416 I 2001 privind venitul minim garantat, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011; 

În temeiul art. 129 alin.2 lit. b),alin.7,art. 139 alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN adoptă prezenta HOTARARE: 

Art.1. - Se aprobă planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor 
de ajutor social pe anul 2021 conform anexei nr.1 de la prezenta hotărâre. 

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei şi 

compartimentul de specialitate din cadrul primăriei comunei Radovan. 
Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediu secretarului 

general, în termenul prevăzut de lege,primarului comunei.comp.de specialitate şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Dolj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
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Lucrarea 

Deszapezire 
Taiat lemne 
Curatenie scoli si gradinite 
Amenajat spatii verzi 
Curatat si desfundat 
santuri 
Depozitat lemne 
Curatat domeniu public 
Sapat ronduri 
Varuit pomi 
Reparat poduri si podete 
Plantat pomi 
Reparatii cismele 
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ANEXA NR.1 
La H.C.L nr.9 I 28 ianuarie 2021 

Graficul lucrarilor privind munca neremunerata 
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