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3/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
  

 Éves akcióterv és helyi érdekeltségű munkálatok  
jóváhagyásáról a 2018-as évben 

                                            
Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2018. február 15-re összehívott közgyűlésén;  
           Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a Mezőterem község 
polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben foglaltakra, a szakosztályok 
beszámolóit, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságának 1-es, 2-es és 3-as 
számú jóváhagyó szakbeszámolójára;  
 Hivatkozva a garantált minimálbérekre és  az éves akcióterv és helyi érdekeltségű munkálatok 
jóváhagyására és aktualizálására  vonatkozó 416/2001-es Törvény előírásait alkalmazó 
Metodológiai Normák jóváhagyó 50/2011-es Kormányhatározat 28. cikkely (3) bekezdésének 
előírásaira,  

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó  jogszabályzási normákra 
vonatkozó, újraközölt utólag módosított és kiegészített  24/2000-es Törvény előírásait,  
A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 
számú Törvény 36-os cikkelyének (6) bekezdés a) betű 2. pontja  alattiakban foglaltakat, a 
helyi tanács feladatkörére vonatkozóan, mely értelmében a kompetenciái és a törvény 
előírásainak megfelelően szociális szolgáltatásokat biztosít a gyermekek, a fogyatékkal élő, 
idős személyek, valamint hátrányos helyzetű csoportok tagjai és családok számára. 
           A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36.  cikkely (6) bekezdés 2. pontja előírásai értelmében, melyet 
megerősít a 45. cikkely (1) bekezdése, 
 
     ELHATÁROZZA:      

 
1. cikkely. – Jóváhagyja a Helyi akciótervet és helyi érdekeltségű munkálatokat a 

2018-as évre,  a szociális juttatásban részesülő családok felnőttkorú, munkaképes tagjai által 
végzett munka óraszámának megállapítását, a jelen Határozat szerves részét képező 
Függelékben foglaltak szerint. 

2. cikkely. - A szociális juttatásban részesülő családok felnőtt korú, munkaképes 
tagjainak felügyelete a munkavégzése egész időtartama alatt Mezőterem község 
alpolgármesterére hárul. 

3. cikkely. - A szociális juttatásokban részesülő személyeket, valamint azon 
személyeket tartalmazó listát akik részt vesznek a helyi érdekeltségű munkákban, kifüggesztik 
a Mezőteremi önkormányzat székhelyén a hirdetőtáblára.  

4. cikkely. - A helyi akciótervet és helyi érdekeltségű munkálatokat a 2018-as évre,  
Mezőterem község helyi tanácsa aktualizálhatja. 

5. cikkely. - Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Mezőterem község 
alpolgármesterét és a szakapparátus keretében működő szociális osztály tanácsosát. 
          6. cikkely. – Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község 
polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, a szociális osztállyal, közzé teszik a község 
www.tiream.ro honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 
Mezőterem, 2018. február 15-én, 

 
 

                      

http://www.tiream.ro/


                     ÜLÉSELNÖK,                                      Ellenjegyzem, 
                   Kontz Zoltan  tanácsos                          Maria Grigoraş községi jegyző 
 
 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 
közigazgatási Törvény 45. (1) bekezdés  rendelkezéseinek betartása mellett fogadták el. 
Tanácsosok összlétszáma: 11,  
jelen levő tanácsosok száma – 11,  
hiányzó tanácsosok száma – 0,  
mellette szavazók száma – 11, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 
 
 
 

 
 

 
 

A határozat dokumentumai: 
 
R O M A N I A 
JUDETUL SATU MARE                                                  Anexa, la  HCL:nr.3/2018 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
      T I R E A M  
 
               Planul annual de actiuni şi de lucrari de interes local, pe anul 2018 
 

Tabelul cuprinde lucrarile care se vor efectua lunar calculând si timpul necesar pentru 
efectuarea lucrari 

Nr. 
Crt
. 

 
       FELUL LUCRARII 

TIMP 
NECESAR 

(ORE) 

1 Tuns iarba : primarie, parc, moară 10552 

2 Tuns iarba teren de fotbal 1000 

3 Tuns iarba : camine culturale Tiream, Vezendiu, Portita, politie 1000 

4 Cosit iarba in santurile din fata primariei, parc 1020 

5 Curăţenie vestiar/ teren de fotbal 1750 

6 Curăţat şanţurile din faţa căminului cultural, sediu poliţie 1250 

7 Cosit iarba la intrarile in comua Tiream 1000 

8 Intretinerea parcului (tuns arbori, trandafiri) 1750 

9 Curatenie camine culturale 1050 

10 Colectartea deseurilor menajere 1550 

11 Colectarea de PET-uri, sticle 1554 

12 Lucrari de curatenie si amenajare cladire primarie 800 

13 Lucrari de curatenie si amenajare camin cultural 1600 

14 Lucrari de curatenie si amenajare vestiar teren sport 850 

15 Curatarea santurilor ( primarie, parc, politie, camine culturale 
Tiream, Vezendiu si Portita… 

 
900 

16 Curatarea santurilor de scurgere a apei in afara comunei 1000 

17 Cosit iarba zona de agreement si sport 500 

18 Intretinere, tuns iarba in satele Vezendiu si Portita 1800 

19 Taiat lemne  1650 

20 Maturat trotuare si drumuri  1000 

21 Lucrari de deszapezire drumuri, trotuare 1052 

22 Varuit copaci 234 

23 Vopsit garduri… 200 

TOTAL  ORE 25560 

Numarul persoanelor care beneficiaza de ajutor social si au obligatia de a efectua activitati de 
interes public este 73 



In total au de efectuat :266 zile 
Calculat in ore este echivalent cu: 25560 ore / an ; respectiv 2130 ore/ luna 
 

                                Tiream, la 15 februarie 2018 
  

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
          Consilier local : Kontz Zoltan                            Secretar: Maria Grigoraş 

 
 

 
 
Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea  

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
Total consilieri în funcţie           11 
Nr. total consilierilor prezenţi    11 
Nr. total al consilierilor absenţi   0 
Voturi pentru                            11 
Voturi împotrivă                         0 
Abţineri                                      0 

 


