
ROMÂNIA 

JUDEȚUL   NEAMȚ 

COMUNA  B ÂRA 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   nr.4 din ianuarie 2022 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022 pentru 

persoanele beneficiare de ajutor social 

       Consiliul Local al comunei Bâra,județul Neamț, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

........................, 

       Analizând; 

       - referatul de aprobare nr.169 din  13.01.2022 întocmit de viceprimarul comunei Bâra; 

       - raportul de specialitate nr.170 din 13.01.2022, întocmit de Compartimentul asistenţă socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bâra; 

      În baza prevederilor; 

       - art. 6, alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

        - art. 28 alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

      În conformitate cu prevederile art.129,alin.(2), lit. ”d”, alin.(7), lit. ”b”și ale art.139,alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

     În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind 

Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                                     P R O P U N E; 

Art. 1._ Aprobă „Planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local” pe baza căruia beneficiarii 

de ajutor social vor efectua orele de muncă prevăzută de lege, prevăzut de Legea 416/2001 privind 

venitul minim garantat, conform anexei,parte integrantă la prezenta hotărâre.  

Art. 2._ Lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum şi lista cu persoanele care urmează să 

efectueze acţiuni sau lucrări de interes local se vor afişa la avizierul primăriei.  

Art. 3._ Planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2022 poate fi reactualizat de 

consiliul local.  

Art. 4._ Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este desemnat viceprimarul comunei Bâra, care 

va răspunde de îndeplinirea  „Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local”, va lua măsurile 

corespunzătoare pentru instruirea beneficiarilor de ajutor social ce prestează orele de muncă şi va 

întocmi pontajele lunare. 

 Art. 5._Secretarul general al comunei va înainta prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 

interesate şi o va face cunoscută locuitorilor prin afişare în localităţile comunei Bâra. 

Inițiator,                                                                                           Avizează pentru legalitate, 

Primar, DĂNUȚ PETRARU                                           Secretar general comună,Maria Dancă 

 

 

 



JUDEŢUL NEAMŢ  

PRIMĂRIA COMUNEI BÂRA  

Compartiment  asistență socială 

Nr.170 din  13. 01.2022 

 

                                                                     R  A P O R  T 

  

                  Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere actele normative care 

reglementează venitul minim garantat: 

- Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

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

nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul politicii naţionale de 

asistenţă socială, familiile şi persoanele singure, cetăţeni români au dreptul la un venit minim 

garantat ca formă de asistenţă socială. 

 Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile 

prevăzute de lege. Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii 

sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.  

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art. 6, alin. (2) din legea sus 

amintită şi ale art. 28, alin. 1 din H.G.R. Nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii Nr. 416/2001, una sau mai multe persoane majore apte de 

muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta 

lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi 

regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.  

Orele de muncă se însumează pentru toate persoanele apte de muncă din familia beneficiară 

de ajutor social şi se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care 

beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. 

Având în vedere prevederile art.6, alin(7), alin (8) din Legea nr.416/2001 – privind venitul 

minim garantat: “Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore, şi 

să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele 

care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se 

aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor 

partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local 

poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”. In acest sens 

propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

 

                                                      Inspector principal, 

                                                    Enășoaie Sabina-Ramona 

 



REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni 

 și de lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2022 

de către beneficiarii legii 416/ 2001 privind venitul minim 

garantat cu modificările și completările ulterioare 

 

 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 416 (2001) cu modificările și completările 

ulterioare, intră în competență Primarului să întocmească planul de acțiuni sau de lucrări de 

interes local în vederea prestării orelor de muncă de către persoanele beneficiare de ajutor 

social. 

    Acest plan se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local, deoarece competențele ce îi 

revin Primarului referitoare la prestarea activității de către beneficiarii  Legii 416/ 2001 au 

fost delegate viceprimarului, proiectul de hotărâre este elaborat de către acesta. 

    Planul de acțiuni și lucrări este întocmit în funcție de necesitățile localității și solicitările 

instituților de învățământ și celor bisericești. 

     Au fost introduse activități specifice serviciului de salubrizare care nu sunt efectuate de 

operator cum sunt: măturatul, întreținerea căilor publice precum și curățarea și îndepărtarea 

zăpezii în vederea transportului de pe căile publice ( trotuare, acostamente, parcări) și 

menținerea în funcțiune a trotuarelor și drumurilor comunale pe timp de polei sau îngheț prin 

împrăștierea de material antiderapant etc. 

      Prezentul proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 6 alin.(2) și alin.(7) din legea 

416/ 2001 cu modificările și completările ulterioare și art. 28 alin.3 din Hotărârea de Guvern 

nr. 50/ 2011 prin care s-au aprobat normele metologice de aplicare a legii 416/ 2001 cu 

modificările și completările ulterioare. 

     Oportunitatea adaptării proiectului de hotărâre este determinată de aplicarea legislației 

sus menționate. 

      Față de cele sus  menționate, consider că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și 

oportunitate și propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma și conținutul prezent. 

 

Viceprimar, 

Roșu Vasile Vlăduț 

 

 

 



Anexă la HCL 

 

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N

r. 

C

rt. 

Obiectiv Specific Acțiuni și măsuri 

întreprinse 

Termen de 

realizare 

Resurse 

Umane 

Respon

sabil 

Obiecti

v 

1. Curățarea și 

întreținerea în sezonul 

rece a căilor de acces 

principale și adiacente 

situate pe domeniul 

public și privat al 

comunei Bâra 

Lucrări spcifice 

perioadei de iarnă 

(depozit curățat 

zăpada, împrăștiat 

material antiderapant) 

Curățarea și 

întreținerea spațiilor 

din toate zonele 

comunei de deșeuri 

aruncate sau 

depozutate accidental 

 

 

Permanent 

 Persoane 

apte de 

muncă 

beneficiare 

ale Legii 416/ 

2001 

 

 

Vicepri

mar 

2. Lucrări de întreținere 

și salubrizare a 

spațiilor verzi și căilor 

de acces de pe raza 

comunei Bâra 

Asigurarea curațeniei 

pe spațiile verzi, 

aleelor, trotuarelor 

prin măturat și 

încărcat materialul 

rezultat în mijloacele 

de transport a 

Primăriei. 

Văruitul pomilor, 

plantarea și 

întreținerea spațiilor 

florale 

 

 

Permanent 

Persoane apte 

de muncă 

beneficiare 

ale Legii 416/ 

2001 

 

 

Vicepri

mar 

3. Lucrări de întreținere 

a drumurilor balastate 

și asfaltate de pe raza 

comunei Bâra 

Decolmatarea 

șanțurilor și rigolelor 

de preluare a apelor 

pluviale. 

Întreținerea 

acostamentelor 

Întreținerea 

drumurilor balastate 

prin lucrări specifice 

 

 

Permanent 

Persoane apte 

de muncă 

beneficiare 

ale Legii 

416/2001 

 

 

Vicepri

mar 

4. Lucrări de întreținere 

în zona cimitirurilor 

Îndepărtarea 

mărăcinișurilor a 

resturilor vegetale, 

întreținere garduri, 

cosire, etc 

 

Permanent 

Persoane apte 

de muncă 

beneficiare 

ale Legii 416/ 

2001 

 

Vicepri

mar 

5. Lucrări de întreținere 

în incinta curții 

primăriei și al 

celorlalte  instituții 

precum școli, biserici 

și construcțiilor ce 

aparțin domeniului 

privat al comunei 

Bâra 

Asigurarea depozitelor 

de combustibil solid 

(spart lemne pentru 

foc) 

Ridicarea gunoiului și 

transportarea acestuia 

în locuri special 

amenajate 

Zugrăveli interioare și 

exterioare și reparații 

 

 

 

Permanent 

 

 

Persoane apte 

de muncă 

beneficiare 

ale Legii 416/ 

2001 

 

 

 

Vicepri

mar 



 

 

Viceprimar, 

Roșu Vasile Vlăduț 

 

 

 

 

 

 

 

Întreținerea spațiilor 

verzi 

6. Acțiuni sau lucrări de 

interes local aprobate 

de primar, prestate în 

cadrul instituțiilor sau 

serviciilor publice 

Conform dispoziției 

primarului 

 

Permanent 

Persoane apte 

de muncă 

beneficiare 

ale Legii 416/ 

2001 

 

Vicepri

mar 

7. Alte activități de 

interes și de utilitate 

publică 

Diferite activități de 

reparații și întreținere 

cauzate de producerea 

unor fenomene 

naturale (ploi, 

torențiale, vânt 

puternic, inundații, 

cutremure etc) 

 

Permanent 

Persoane apte 

de muncă 

beneficiare 

ale Legii 416/ 

2001 

 

Vicepri

mar 


