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Republica Moldova                                                                                Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                                     Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                         Городской Совет Флорешть 

 
 
                                                                      DECIZIE 

 
Din ___ ____________  2020                                                               nr. _____ 

 

Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni de interes comunitar  
pe anul 2021 

 

În baza art.14 alin.(1) din Legea RM nr.436/2006 privind administraţia publică locală, 

în conformitate cu Legea RM nr.133/2008 cu privire la ajutorul social; pct. 19 3) din 

Anexa nr. 11 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social; 

Consiliul orăşenesc 

Decide: 

1. Se aprobă Planul de acţiuni de interes comunitar pe anul 2021 (se anexează); 

2. Se pune în sarcina Comisiei sociale controlul prezentei decizii. 

 

 

Preşedintele şedinţei  

 

Secretar al Consiliului orăşenesc                                          Angela FURDUI 

 

 
 
Avizat: Munteanu Ion, specialist principal__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexă la Decizia nr.__ din ___________ 2020 

 
PLAN 

de acţiuni de interes comunitar pentru anul 2021 

 
Nr 

d/o 

Acţiuni de interes comunitar Perioada aplicării 

1 2 3 

1. Lucrări de curăţare, amenajare şi menţinere a curăţeniei 
a teritoriilor de menire socială, culturală şi sportivă din 
oraş (deszăpezire, cosirea ierbii, greblare, măturare, 
etc.): 

-  în parcuri 
-  pe terenurile de joacă pentru copii 
-  la monumente 
-  la intrările în oraş 
-  la staţiile de oprire 
-  pe terenurile aferente grădiniţelor, stadionului 

orăşenesc, rîurilor, izvoarelor, cimitirelor 
- etc. 

permanent 

2. Lucrări de amenajare a oraşului pentru sărbătorile 
oficiale (Anul Nou, hramul oraşului, etc.) 

în ajun de sărbătorile ofeciale 

3. Plantarea puieţilor şi îngrijirea acestora toamna, primăvara 
 
 
 

 

Notă informativă 

 

În conformitate cu pct. 19 din anexa Anexa nr. 11 la Regulamentul cu privire la modul 

de stabilire şi plată a ajutorului social din Legea cu privire la ajutorul social nr.133/2008; art.14 

alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală  nr.436-XVI din 28.12.2006, pentru 

desfășurarea activităților de interes comunitar de către beneficiarii de ajutor social, cu reşedinţa 

curentă în or. Floreşti,  avînd statut de şomer, este necesară  întocmirea anuală și prezentarea 

consiliului local spre aprobare a planului de acţiuni de interes comunitar, care poate fi revizuit la 

necesitate ( Planul de acţiuni de interes comunitar se anexează). 

 

Raportor: Gangan Iurie, primar 

 


