
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 
 

  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acţiuni  de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 

beneficiarilor de venit minim garantat, în anul 2021 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Referatul de aprobare nr. 80/05.01.2021, prezentat de domnul Primar; 

- raportul de specialitate nr. 450/19.01.2021; 

Avizul Comisiilor de specialitate; 

În temeiul art. 129, alin. 1, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni pentru lucrările de interes local ce se vor executa de 

beneficiarii venitului minim garantat, în anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Viceprimarul Comunei Gherăeşti, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 

Art.3.Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre persoanelor, 

instutiţiilor şi autorităţilor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

ILIEȘI AUREL 
 

    

Nr. 4                                                                                                                  Contrasemnează 

Din  29 ianuarie  2021                                                                                                                       Secretar general 

                         Marcela PĂLĂNCEANU   
 

 
Adoptată în şedinţa din  29 ianuarie  2021  cu un număr de 15 voturi “pentru” din totalul de 15 consilieri în funcţie 
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Anexa la 

H.C.L nr.  4/ 29.01.2021 

 

 

PLAN DE ACŢIUNE DE INTERES LOCAL 

ce se efectuează de către beneficiarii de ajutor social, conform art. 28, alin.1-2 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

 

ANUL 2021 

 

 

1.Persoanele  apte de muncă, beneficiare a ajutorului social, vor efectua lunar un număr de ore de 

muncă în folosul comunităţii, conform calculului: 

169,333 ore x cuantum ajutor social/salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată,  

pentru anul 2021, conform H.G nr. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim 

brut pe țară garantat în plată;  

2.Pentru organizarea corespunzătoare a activităţii în folosul comunităţii, persoanele apte de 

muncă, beneficiare de ajutor social, vor efectua numărul de ore de muncă în zile lucrătoare. 

3.Întreruperea executării muncii în folosul comunităţii, precum şi neefectuarea în întregime a 

orelor de muncă, atrage după sine suspendarea ajutorului social. 

4.Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, vor presta orele de muncă în folosul 

comunităţii, pe domeniul public, și în următoarele unităţi: 

*Primărie; 

*Unităţi de învăţământ şi cultură; 

*Unităţi sanitare. 

5.Principalele lucrări sau acţiuni pe care le vor efectua persoanele apte de muncă beneficiare ale 

ajutorului social, sunt: 

a.Curăţenie în Centrul Civic al localităţii Gherăeşti (săptămânal): 

-măturat trotuare; 

-strâns hârtii şi ambalaje alimentare; 

-văruit podeţe, garduri  

b.Întreţinerea spaţiului dintre localităţi: 

-cosit iarba; 

-curăţat şanţuri; 

-văruit copacii; 

-plantat copaci 

c.Tăiat şi depozitat lemne la instituţii: Primărie, Şcoală, Centrul de Creaţie şi Cultură, Biblioteca 

Comunală, Sala de festivităţi. 

d.Curăţenie Bazar, săptămânal. 

- strâns ambalaje; 

- cosit şi adunat vegetaţia. 



e. Curăţenie şi igienizare Sala de festivităţi, Centrul de Cultură şi Creaţie (săptămânal) 

f. Reparat şi desfundat podeţe, săpat șanțuri; 

g. curățenie groapă deșeuri din demolări; 

h. curățenie spații de joacă copiii, la platformele de gunoi menajer și la platforma cu gunoi de 

grajd.  

6. Conducătorii unităţilor menţionate la pct. 4, sunt obligaţi să asigure persoanelor apte de 

muncă, beneficiari de ajutor social, condiţii de muncă egale cu ale persoanelor încadrate legal, cu 

respectarea normei de muncă, a normelor de protecţia muncii şi igiena muncii. 

7.Îndeplinirea normei de muncă este confirmată zilnic de Viceprimarul Comunei Gherăeşti. 

8.Neprezentarea la locul de muncă, părăsirea locului de muncă, neefectuarea normei de muncă şi 

consumul de alcool pe durata programului, se comunică Primarului Comunei Gherăeşti. 

9.La încheierea perioadei de muncă, persoana împuternicită cu evidenţa activităţii prestate, va 

comunica situaţia efectuării normei, Primarului Comunei Gherăeşti. 

10.Pentru prestarea orelor de muncă în folosul comunităţii, conducătorii se obligă să pună la 

dispoziţia persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor social, unelte şi alte materiale 

necesare procesului de muncă. 

11.Distrugerea sau înstrăinarea materialelor primite pentru efectuarea muncii în folosul 

comunităţii de către persoanele apte de muncă, atrage recuperarea acestora de la persoanele 

vinovate. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ec. Pavel BEREȘOAE  
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RAPORT DE  SPECIALITATE 

privind planul de acțiuni sau de lucrări de interes local în anul 2021,  

pentru beneficiarii venitului minim garantat   

 

Consiliul Local al comunei Gherăești, în temeiul prevederilor art. 6 alin (7) 

din Legea nr. 416/2001 privid venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare  este autoritatea publică locală care aprobă  Planul de 

acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii ajutorului social.  

Potrivit prevederilor Legii 276 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, şi prevederile art. 

28 alin (3) din H.G.R nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii 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 apărute pe parcursul anului, planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local poate fi reactualizat şi aprobat prin hotărâre a consiliului 

local.  

Prin urmare, propun  aprobarea de către  Consiliul Local a planului de lucrări 

de interes local pe anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat, conform 

anexei. 
 

 

 

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCILĂ, 

INSPECTOR, 

DIACONU GEORGE - COSMIN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


