
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL   NEAMȚ 

COMUNA  BÂRA 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   nr.___  din_________________ 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2023 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.181 din  18.01.2023 întocmit de viceprimarul comunei Bâra; 

       - raportul de specialitate nr.182 din 18.01.2023, 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 2023 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.181 din  18. 01.2023 

 

                                                                     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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


