
 
      Avizat pentru legalitate 

secretar 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 439/18 din 15.01.2021 

privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de 
către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

          Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat şi 
completat ulterior; 
             Având în vedere  Referatul de aprobare al  domnului  Daneluș Costea, Primar al  orașului Slănic, 
nr. ______ din ____.01.2021, în calitatea sa de iniţiator al proiectului   şi Raportul  de specialitate al 
Direcţiei de asistenţă Socială  , nr.____/__ din  _______2021, cu privire la necesitatea şi oportunitatea 
aprobării planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021 ce vor fi executate de beneficiarii de 
ajutor social   ; 

     Având în vedere prevederile : 
- art.6 alin.(7)  din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
- art.28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, aprobate prin HG nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art  129 alin. (2) lit. a), alin. (7) lit. b),  art. 139, alin.(1)  şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  

din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;    
 

H O T Ă R Â Ş T E : 
 
 Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni si lucrări de interes local, pe anul 2021,  ce vor fi executate  de 
către persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general al 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  Aparatului de specialitate 
al Primarului oraşului Slănic. 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
FLORINEL CHIPEȘIU                                                                                                     

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                   SECRETAR general al oraşului , 
                                                                                                                Cojocaru Isabela Cerasella 
                                                                            
Slănic, 28 ianuarie 2021 
Nr. ____                     
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  __ voturi  „pentru”,__ „împotrivă” şi __ „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: __, cvorum necesar:___ (majoritate simplă) 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

DANELUȘ COSTEA 
 
 



 
Anexa la Hotărârea Consiliului local Slănic nr. __ din  28 ianuarie 2021 

 
PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2020 

 
Nr 
crt 

Obiectiv Actiuni si masuri de executat Termene 
realizare 

Resurse Responsabili
tati 

1 Dezăpezire, 
decolmatari şi  
alte activităţi 
specifice 

- degajare zăpadă trotuare 
- întreţinere cu antiderapant   
pe perioada sezonului rece 
(atunci cand este cazul ) 
- curăţare maluri , 
decolmatare de aluviuni 
- taiere/rotunjire coronament  
copaci, arbusti 

In perioada 
sezonului 
rece 

Beneficiari ai Legii 
nr. 416  din  2001, 
privind venitul minim 
garantat 
 

Şef birou 
ADPP 

2. Salubrizare 
/întreţinere 
străzi 

- măturat stradal şi colectare 
deseuri 
- întretinere/reparare trotuare 
- colectare aluviuni din  
şanţuri stradale şi străzi 
 

permanent Beneficiari ai Legii 
nr. 416  din  2001, 
privind venitul minim 
garantat 
 

Şef birou 
ADPP 

3. Ecologizarea 
zonelor Baia 
Verde şi Piatra 
Verde 

- întreţinere acostament 
- tăiere arbuşti şi vegetaţie, 
curăţare aluviuni 
- colectare peturi şi gunoaie  

permanent Beneficiari ai Legii 
nr. 416  din  2001, 
privind venitul minim 
garantat 
 

Şef birou 
ADPP 

4. Ecologizare-
igienizare zona  
Piaţa Cuza 
Vodă 

- măturat şi colectat gunoi  
- colectare  deşeuri in mod 
selectiv 
 

permanent Beneficiari ai Legii 
nr. 416  din  2001, 
privind venitul minim 
garantat 

Şef birou 
ADPP 

5. Ecologizare 
pârâu 
Tăriceanca şi 
Groşanca 

- curaţare maluri de vegetatie 
- colectare gunoaie 
- decolmatari zonale, dupa caz 

permanent Beneficiari ai Legii 
nr. 416  din  2001, 
privind venitul minim 
garantat 

Şef birou 
ADPP 

6. Lucrări de 
întreţinere a 
zonelor cu 
arbori şi 
arbuşti 

- tăiere/toaletare arbori, 
arbuşti 
- colectare deseuri 
- curăţarea/ întreţinerea 
acostamentelor 
- întreţinere Parc Central şi 
zone verzi 

permanent Beneficiari ai Legii 
nr. 416  din  2001, 
privind venitul minim 
garantat 

Şef birou 
ADPP 

7. Ecologizare 
pârâu Slănic 

- curaţarea zonei  de deseuri, 
resturi materiale, pamant, etc 
- decolmatări  zonale, dupa 
caz 

permanent Beneficiari ai Legii 
nr. 416  din  2001, 
privind venitul minim 
garantat 

Şef birou 
ADPP 

8. Lucrări de 
întreţinere, 
reabilitare şi 

- întreţinerea malurilor 
- îndepărtare noroi si aluviuni 
- decolmatare zone,dupa caz 

permanent Beneficiari ai Legii 
nr. 416  din  2001, 
privind venitul minim 

Şef birou 
ADPP 



ecologizare a 
rigolelor şi 
canalului din 
zona Râga 

- îndepărtarea vegetaţiei garantat 

9. Lucrări de 
întreţinere 
canal colectare 
ape pluviale 

- îndepărtare resturi vegetale 
- îndepărtare aluviuni şi 
gunoaie 
- întreţinerea /repararea 
zonelor deteriorate 
- decolmatare rigole 

permanent Beneficiari ai Legii 
nr. 416  din  2001, 
privind venitul minim 
garantat 

Şef birou 
ADPP 

 
          Intocmit conf.art.6, alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
şi completările ulterioare pentru anul 2021.      
                                                                                          

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
FLORINEL CHIPEȘIU 

                                                                                                                             
                                                                                                                    

                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                   

                                                                                                                Cojocaru Isabela Cerasella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                                                                            Nr.440/19 din 15.01.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
1. Titlul actului administrativ :  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni şi 

lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, 
conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

2. Motivul emiterii actului : 
 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 - Legea privind venitul minim garantat, 

cu modificările și completările ulterioare,  primarul are obligația să întocmească un plan de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevazute, 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. Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completările ulterioare, una din persoanele 

apte de munca din familia beneficiară de ajutor social, are obligaţia de a presta lunar, acţiuni sau lucrări 

de interes local. 

 Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. 

Planul de acţiuni sau lucrări de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social,  precum 

si persoanele ce urmeaza să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local  este transmis agenţiilor pentru 

prestaţii sociale judeţene şi afişat la sediul primăriei. 

Faţă de cele de mai sus, a fost iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, prin care se propune aprobarea 

planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de 

ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

PRIMAR, 

DANELUȘ COSTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARIA  ORAŞULUI   SLĂNIC 
STR. Alexandru  Odobescu  Nr.2 ,  Cod Postal 106200 ,CUI 2843604 

Tel: 0244 / 240299   ;   Fax: 0244/240704 
                                   slanic@prefecturaprahova.ro 
  

 
Nr.576/32 din 21.01.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 

la Proiectul de hotărâre nr. 439/18 din 15.01.2021  privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări 
de interes local, pe anul 2020, conform Legii 416/2001 –Legea venitului minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 
 

             Având în vedere,  prevederile art.6, alin.(7) şi alin.(8) ale Legii 416/2001-Legea privind venitul 
minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare, care precizează faptul că,  primarii au 
obligaţia să întocmeasca un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local,  pentru repartizarea orelor de 
muncă, să ţina evidenţa acestor ore şi să asigure instructajul privind tehnica securităţii în muncă. 
          Planul de acţiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărârea  Consiliului Local. In 
funcţie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere, planul de acţiuni sau lucrări de interes local 
poate fi reactualizat pe parcursul anului tot prin hotărâre a Consiliului Local. 
          Planul de actiuni sau lucrari de interes local, lista beneficiarilor de ajutor social, precum si 
persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local va fi transmis Agentiei Judetene 
pentru Plati si Inspectie Sociala Prahova . 
         Pentru sumele acordate ca ajutor social,conform Legii 416/2001,cu modificarile şi completarile 
ulterioare , una din persoanele apte de munca,  din familia beneficiara de ajutor social, are obligatia de a 
presta lunar acţiuni sau lucrări de interes local. 
         Prin persoana apta de munca se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii: 

- are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare; 
- nu urmeaza o forma de invatamint cursuri de zi prevazuta de lege; 
- are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare ,care o fac apta de munca. 
       La Primaria oraş Slanic, în anul 2020, numarul de beneficiari de prevederile Legii 416/2001 privind 
venitul minim garantat  a variat de la luna la luna , la 01.01.2020 erau in plata un numar de 29 de 
dosare, iar la data de 3.12.2020 exista in baza de date , un numar 28 de familii sau persoane singure 
beneficiare de venit minim garantat  . Din cele 28 de familii şi persoane singure,  beneficiare de ajutor 
social,  16 persoane  apte de munca  efectueaza orele aferente cuantumului primit , acest număr variind 
de la luna la luna  . Numărul de ore se stabileste prin fisa de calcul, în funcţie de cuantumul primit , de 
numărul membrilor familiei , de veniturile obtinute , de salariul minim pe economie şi  poate varia  de 
la 2 la 5 zile/ luna /familie sau persoana singura. In anul 2020 la nivelul Primariei oras Slanic au fost 
inregistrate si aprobate 4 cereri pentru acordare  şi 3  încetari ale dreptului de ajutor social .    
          De asemenea s-au acordat ajutoare de incalzirea locuintei , pentru un numar de 28 beneficiari , in 
perioada sezonului rece 01.11.2020-31.03.2021 în cuantum de 8120 lei .                      
            Fata de cele prezentate mai sus considerăm necesar  adoptarea  proiectului  de hotărâre privind 
aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021, conform Legii 416/2001 –Legea 
venitului minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
                                                                         DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA, 
                                                                                             Referent, 
                                                                                     Vasiliu Iordana 

 


