
 
 
R O M Á N I A  
SZATMÁR MEGYE  
MEZŐTEREM KÖZSÉG 
HELYI TANÁCSA 
 
 

3/2020- SZÁMÚ HATÁROZAT a 2020-es évi 
akciók és helyi érdekeltségű munkálatok Tervének jóváhagyásáról, amelyeket a szociális 

ellátásban részesülő családok munkaképes tagjainak bevonásával végeznek 
 
 

Mezőterem község Helyi Tanács 2020 február 20-i ülésén: 
 

tekintettel az előterjesztett határozattervezetben foglaltakra,valamint az alább idézett formai és 
jogszabályi feltételeknek megfelelően:  

“proiectul de  hotărâre  înregistrat sub nr.207/27.01.2020, inițiat în baza  referatului de 
aprobare al primarului comunei Tiream nr. 183/23.01.2020, însoțit de raportul de specialitate al 
compartimentului de resort  nr. 365/10.02.2020 și de avizele  comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 
și nr.3  din cardrul Consiliului local al comunei Tiream ; 
 În conformitate cu prevederile  art.6 alin.  (2), (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privi venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  și ale art. 28 alin. (1) și (3) din Anexa la 

H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b), art.139 alin.(1)  şi 

art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată”;Mezőterem 

község Helyi Tanácsa , 

 
ELHATÁROZZA:  

 
1. cikkely.- Jóváhagyja a 2020-as évi akciók és helyi érdekeltségű munkálatok Tervét, a 

szociális segélyre jogosult családokból származó nagykorú, munkaképes személyekre 
leosztott havi munkaórákra vonatkozóan, a jelen Határozat szerves részét képező 
Függelékben foglaltak szerint.  

2. cikkely.- A munkaképes szociális támogatás kedvezményezettjeinek felügyelete a 
munkavégzés teljes időtartamára Mezőterem község alpolgármesterére hárul. 

3. cikkely. - A szociális juttatások kedvezményezetteit tartalmazó listát, valamint az 
akciókban és helyi érdekeltségű munkákban részt vevők listáját kifüggesztik Mezőterem 
község Polgármesteri Hivatalának a hirdetőtábláján. 

4. cikkely. - A 2020-as évi akciók és helyi érdekeltségű munkálatok Tervét a helyi tanács 
aktualizálhatja.  

5. cikkely.- Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Mezőterem község 
alpolgármesterét, és a polgármesteri hivatal szakapparátusához tartozó, a 
társadalomvédelmi feladatkörrel megbízott tanácsost.   

6. cikkely. – Jelen Határozatot a községi jegyző által közlik a törvényes határidőn belül 
Mezőterem község polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, a 
társadalomvédelmi Osztállyal, közzéteszik az önkormányzat www.tiream.ro honlapján,  
aHelyi Hivatalos Közlöny rovatban és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára.                                                 
Mezőterem, 2020. február 20-a  

 
 
 

http://www.tiream.ro/


 
ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                                      Ellenjegyzi  Babtan Dorel  helyi 
tanácsos                                      Maria Grigoraş jogász,  községi jegyző  
 
 

Mezőterem, 2020 február 20-án  
 

         ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                              Ellenejegyzi, 
        Lieb BEÁTA –helyi tanácsos                                    Mezőterem község jegyzője:                                                                                                                  
           Maria Grigoraș jogász 
 

Jelen határozatot a a közigazgatási kódex következő cikkelyei alapján fogadták el: „art.139 alin. (3) lit. a) din  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative”; 
             Hivatalban levő helyi tanácsosok száma__11                   Mellette szavazott __________11 

Jelenlevő tanácsosok száma __ 11                                    Ellenszavazat…………….. nincs 
Hiányzó tanácsosk száma     __ 0                                     Tartózkodó: _____________nincs 
A gyűlésen és a szavazáson résztvevők száma----11 
 

 
A határozatmellékletei: 
 

“R O M Â N I A 
JUDETUL SATU MARE                                           Anexa, la H.C.L.Nr.3/2020 
CONSILIUL LOCAL TIREAM 
 
 

PLANUL ANUAL  
DE ACȚIUNI SAU  DE LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020 

Tabelulcuprindelucrarile care se vorefectua  lunar ,calculandsitimpulnecesarpentruefectuarealucrarii: 
Nr. 
crt. 

 
FELUL     LUCRARII 

TIMP NECESAR 
(ORE) 

1 Tunsiarba : primarie, parc,moara 300 

2 Tunsiarbateren de fotbal 250 

3 Tunsiarba : camineculturaleTiream, Vezendiu, Portita,  250 

4 Curatatsanturile din localitati 520 

5 Curatenievestiar /terenfotbal 250 

6 Curatatsanturile din fata caminului cultural, politie 250 

7 Cositiarba la intrarile in localitatile: Tiream, Vezendiu , Portita 646 

8 Intretinereaparcului (tunsarbori, trandafiri) 502 

9 Curateniecamineculturale 300 

10 Colectarteadeseurilormenajere 400 

11 Colectarea de PET-uri, sticle 400 

12 Lucrari de curateniesiamenajarecladireprimarie 300 

13 Lucrari de curateniesiamenajarecamin cultural 100 

14 Lucrari de curateniesiamenajarevestiarteren sport 350 

15 Curatareasanturilor( primarie, parc, politie, camine cultural Tiream, 
VezendiusiPortița 

 
400 

16 Curatareasanturilor de scurgere a apei in afaracomunei 500 

17 Cositiarbazona de agreement si sport 500 

18 Intretinere, tunsiarba in sateleVezendiușiPortița 300 

19 Taiatlemne 400 

20 Maturattrotuareșidrumurisătești 500 

21 Lucrari de deszapeziredrumuri, trotuare 350 

22 Varuitcopaci 100 

23 Vopsitgarduri  100 

Total ore 7968 
 



Numarulpersoanelor care beneficiaza de ajutor social si au obligatia de a efectuaactivitati de interespublic 
este:40 
 

In total au de efectuat :996zile 
 

Calculat in ore esteechivalent cu: 7968 ore / an ;respectiv 664 ore/ luna 
 

Tiream, la20  februarie 2020  
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          Contrasemnează, 
Consilierlocal :LiebBeataSecretargeneral UAT Tiream: 
jr. Maria Grigoraş 

 
 

Red.Tehn.G.M. 
5.Exemplareoriginale 

Prezentahotărâre  afostadoptată  cu respectareaprevederilor art.139,alin.(1)din O.U.G. nr.57/2019 
privindCodul administrative, modificată; 

Total consilieriînfuncţie                 11Voturipentru                                  11 
Nr. total consilierilorprezenţi          11Voturiîmpotrivă                         nu sunt 
Nr. total al consilierilorabsenţi0 Abţineri nu sunt 
Nr. total al consilierilorcare au participat la dezbaterişi la vot   11 

 


