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                                                                                                           PROIECT                                                                      
DECIZIE nr. 1 / 11 

 
din  28  martie   2019                                                                                  s. Grozești 
 

“  Cu privire la aprobarea Planului de acțíuni  

   de interes comunitar pentru anul 2019  

    pentru beneficiarii de ajutor social. „ 

 

În temeiul art.14 aliniat  (1 ) , aliniat ( 2 ) , lit.(m) și  lit. ( y) din Legea nr.436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală ”, Art. 153 din   Legea cu privire la ajutorul 

social nr. 133 din 13.06.2008  cu  modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 729  din 

17.07.2018 , Anexa 11 – Instrucțiune privind realizarea activităților de interes comunitar, 

avînd în vedere nota informativă a primarului și  avizul  comisiei  pentru probleme social- 

culturale,culte, învăţămînt, protecţie socială,sănătate publică şi muncă ,  Consiliul local, 

D E C I D E : 

1. Se aprobă Planul de acțíuni  de interes  comunitar pentru beneficiarii de ajutor social , 

conform Anexei nr. 1. 

2. Planul de acțiuni poate fi revizuit pe parcursul anului 2019 de către primarul satului în 

dependență de  condițiile climaterice și priorități. 

3. Prezenta decizie va fi executată de către primarul satului Crîșmaru Silvia și 

specialistul primăriei Savin Iustin  prin : 

• defalcarea Planului de acțiuni în dependență de lucrările specifice anotimpului  și de 

numărul de ore ce urmează a fi effectuate de către beneficiarii de ajutor social; 

• monitorizarea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social, conform  

listelor primite de la structura teritorială de asistență socială ,  cu respectarea normelor 

tehnice de securitate a muncii ; 

• încheierea cu șomerul a unui Acord cu privire la efectuarea lucrărilor de interes 

comunitar; 

• ținerea registrului de evidență a persoanelor, care prestează activități de interes 

comunitar. 

4.  Controlul executării  deciziei se atribuie  primarului  Crîșmaru  Silvia. 

         Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia 

                                                              Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana  Mitrofan 
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  Anexa 

la decizia nr. 1 / 11  

din 28.03.2019 

 

Notă informativă 

la  Proiectul de decizie  nr.1 / 11  din 28.03.19  “  Cu privire la aprobarea Planului de 

acțíuni   de interes comunitar pentru anul 2019 pentru beneficiarii de ajutor social. „ 

  

1. Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este promovat de către  primarul  s.  Grozești Crîșmaru  Silviaîntru 

îndeplinirea responsabilităților în desfășurarea activităților de interes comunitar, 

prezentate în Art. 153  din  Legea cu privire la ajutorul social nr. 133 din 

13.06.2008   .  

2.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie  

Conform Art. 153 din   Legea cu privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008 

Responsabilitățile primarului în desfășurarea activităților de interes comunitar ,  

(1) Pentru desfășurarea activităților de interes comunitar, primarul asigură:  

    a) întocmirea anuală a unui plan de acţiuni de interes comunitar, aprobat de către 

consiliul local 

Scopul proiectului este  asigurarea transparenței  activității APL Grozești și planificarea 

eficientă a lucrărilor de interes comunitar 

 

3. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 

 Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative  ale APL Grozești 

 ( Strategia de dezvoltare a localității,) și legislative actuale și este elaborat în 

vederea implementării  Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în 

procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.  

4. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  

Proiectul presupune următoarele prevederi : 

- Aprobarea  Planul de acțíuni  de interes  comunitar pentru beneficiarii de 

ajutor social 

- Delegarea către primar a responsabilității pentru : 

• defalcarea Planului de acțiuni în dependență de lucrările specifice anotimpului  și de 

numărul de ore ce urmează a fi effectuate de către beneficiarii de ajutor social; 

• monitorizarea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social, conform  

listelor primite de la structura teritorială de asistență socială ,  cu respectarea normelor 

tehnice de securitate a muncii ; 

• încheierea cu șomerul a unui Acord cu privire la efectuarea lucrărilor de interes 

comunitar; 

• ținerea registrului de evidență a persoanelor, care prestează activități de interes 

comunitar 



5. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 

reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.  

Implementarea prezentului  proiect nu necesită alocarea de surse financiare.  

 

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ 

 Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate  cu Art. 153  din  Legea cu 

privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008 , Hotărîrea  Guvernului nr. 729  

din 17.07.2018 , Anexa 11 – Instrucțiune privind realizarea activităților de interes 

comunitar , art.14 aliniat  (1 ) , aliniat ( 2 ) , lit.(m) și  lit. ( y) din Legea nr.436-

XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală ”,   Legea nr. 100 din 

22.12.2017 cu privire la actele normative și nu presupune modificarea sau 

abrogarea de acte normative , aprobate de Consiliul local Grozești . 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul cu toate 

anexele și explicațiile de rigoare au fost plasate pe pagina  WEB : grozesti.sat.md  

 Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 

Consiliului  local pentru  examinare și adoptare în ședință.  

8.Constatările expertizei  anticorupție  

 Proiectul  de  decizie este unul de interes public și   nu prezintă elemente de corupție . 

9. Constatările expertizei  juridice  

 Proiectul de decizie corespunde normelor legale: 

➢ Art. 153  din  Legea cu privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008   .  

➢ Hotărîrea  Guvernului nr. 729  din 17.07.2018 , Anexa 11 – Instrucțiune privind 

realizarea activităților de interes comunitar 

➢ art.14 aliniat  (1 ) , aliniat ( 2 ) , lit.(m) și  lit. ( y) din Legea nr.436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală ”, 

➢ Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative 

➢ Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional 

➢ S-au respectat normele de tehnică legislativă obligatorii la elaborarea actelor 

normative. 

 

Primar                         Crîșmaru  Silvia  

 

 



Anexă 

La decizia nr. 1 / 12 

Din 28.03.2018 

 

Plan de acţiuni de interes comunitar al Primăriei Grozeşti 

pentru anul 2019 

Acțiuni preconizate Perioada 

de realizare 

Resurse Responsabil 

1. Deszăpezire trotuarelor, staţiei de 

aşteptare,terenul de joacă, terene 

aferente instituţiilor din subordinea 

Primăriei, gospodăriilor persoanelor 

solitare, cimitir. 

 

Ianuarie Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

1. Lucrări de deszăpezire a  trotuarelor, 

staţiei de aşteptare,terenul de joacă, 

terene aferente instituţiilor din 

subordinea Primăriei, gospodăriilor 

persoanelor solitare, cimitir. 

2. Amenajarea şi curăţirea teritorului 

3. Curăţirea străzii centrale de noroiul  

depus din timpul iernii. 

Februarie Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

     1.Crearea zonelor verzi 

     2. Plantarea puieţilor 

     3.Participare la acţiuni de protecţie  

         a mediului înconjurător 

    4.Activităţi de salubrizare a străzilor, 

        parcului, stadionului, teritoriilor 

       instituţiilor publice din localitate 

   5.Îngrijirea monumentului 

   6. Îngrijirea mormintelor. 

Martie Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

1. Activtăţi de salubrizare a localităţii 

pentru pregătirea de Paşte. 

    2.Plantarea puieţilor şi lucrări de îngrijire a 

      parcului, monumentului. 

    3.Cosirea ierbii de la Parc,stadion, 

      monument. 

    4.Amenajarea teritoriilor şi obiectelor de 

       menire socială 

    5. Îngrijirea cimitirului. 

Aprilie Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

    1. Cosirea ierbii. 

    2.Acţiuni de protecţie a mediului 

    3.Amenajarea şi curăţirea obiectelor de 

      menire socială. 

    4.Activităţi de salubrizare a localităţii. 

Mai Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

    1.Amenajarea şi curăţarea obiectelor de 

      menire socială 

    2. Cosirea ierbii 

Iunie Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 



    3.Salubrizarea satului. 

     4.Suport  oferit persoanelor solitare. 

Grozești 

     1.Cosirea ierbii. 

     2. Crearea zonelor verzi. 

     3.Acţiuni de protecţie a mediului 

       înconjurător. 

Iulie Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

     1.Activităţi de amenajare pentru sărbătorile 

        oficiale. 

     2.Lucrări pentru întreţinerea fondului 

       locativ, gospodăriilor a beneficiarilor de 

       îngrijire la domiciliu. 

August Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

1. Lucrări pentru întreţinerea gospodăriilor 

 ce beneficiază de serviciu de îngrijire 

socială la domiciliu 

     2.Activităţi de amenajare şi curăţare a 

        teritoriilor de menire socială, culturală 

       și sportivă din localitate. 

Septembrie Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

    1.Activităţi de salubrizare a străzilor. 

    2.Activităţi de întreţinere a zonelor verzi. 

 

Octombrie Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

    1.Lucrări de întreţinere a obiectelor de 

       menire socială şi sportivă 

     2.Activităţi de amenajare a localităţii pentru 

        Hramul localităţii. 

     3.Lucrări de întreţinere şi amenajare  

       a cimitirului. 

Noiembrie Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

     1.Activităţide deszăpezire a gospodăriilor 

        ce beneficiază de servicii sociale la 

       domiciliu., cladirilor de menire socială. 

     2.Activităţi de amenajarea localităţii pentru 

      sărbătorile de iarna. 

Decembrie Beneficiarii 

Legii nr. 133 

din 13.06.2008 

Savin Iustin, 

specialist 

Primăria 

Grozești 

    

 

 

 

Primar                                  Silvia  Crîșmaru 

 


