
  AVIZAT DE LEGALITATE, 

 SECRETARUL GENERAL  

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

                               

                              PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

sau de lucrări de interes local, pe anul 2022, pentru repartizarea 

orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă 

din familia beneficiară de ajutor social 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

decembrie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46139/09.12.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 46140/09.12.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 6, alin. 7 – 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. I pct. 2 și 3 din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi 

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

▪ Prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 



 

HOTĂRÂRE : 

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2022, 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de 

muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia de 

Salubritate, Direcția de Asistență Socială şi pentru comunicare, Secretarul 

General al Municipiului Târgovişte.         

 

                                                   

              INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

      Red. M.L.U 

Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  10 decembrie 2021 

Direcția de Salubritate X 
 

Direcția Economică X  

Biroul Contencios-Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5   

 

 

 

 



APROBAT 

Primarul Municipiului Targoviste 

                                                                                            Jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Conform Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea 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 prestate lunar de către persoanele apte de muncă 

din familia beneficiară de ajutor social, 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, inclusiv deszapezire ( inlaturarea zapezii de pe trotuare ) in 

lunile decembrie, ianuarie si februarie. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă 

anual prin hotărâre a consiliului local. 

 Documentele care stau la baza iniţierii proiectului de hotărâre sunt : Planul de acţiuni sau 

de lucrări de interes local pentru anul 2022 – Anexa nr. 1, Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim. 

Fata de cele prezentate mai sus, prin prezentul referat se propune aprobarea  „Planului de 

acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2022,  pentru repartizarea orelor de muncă prestate 

lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare” 

 

 

 

DIRECTOR, 

JR. BADEA DANUT 

 

 

 

 

 



Aprobat, 

 PRIMAR 

jr. Cristian – Daniel STAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

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

2022,  pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele 

apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu 

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

cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

1. Date generale privind iniţiatorul proiectului de hotărâre: 

 - Primăria Municipiului Târgovişte 

 

2. Funcţia sau calitatea reprezentantului iniţiatorului: 

 - jr. Cristian – Daniel STAN – Primar 

 

3. Prezentarea pe scurt a situaţiei premergătoare iniţierii proiectului de 

hotărâre: 

 - Conform Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea 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 

prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor 

social, 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, inclusiv deszapezire ( inlaturarea zapezii de pe trotuare 

) in lunile decembrie, ianuarie si februarie. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes 

local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. 

 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre (expunere de motive): 

 - Aplicarea în mod corespunzător a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

 

 



5. Documentele care stau la baza iniţierii proiectului de hotărâre: 

 - Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 – Anexa nr. 

1; 

 - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

 - Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat; 

 - HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim. 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre: 

 - art. 6, alin. (7) – (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

 - art. I pct. 2 şi 3 din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 416/2001. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate: 

 - Aplicabilitatea acestui HCL să fie valabilă până la modificarea sau abrogarea 

legii. 

 

8. Efectele tehnice, juridice, economice şi sociale ale promovării proiectului de 

hotărâre: 

 - Dobândirea de noi abilităţi şi cunoştinţe de către beneficiarii de ajutor social; 

 - Prevenirea marginalizării sociale a acestei categorii de beneficiari prin 

participarea activă la acţiuni în folosul comunităţii; 

 - Completarea necesarului de resurse umane implicate în activităţile 

DIRECŢIEI de SALUBRITATE. 

 

9. Alte precizări legate de realizarea intereselor generale ale comunităţii şi 

respectarea normelor Comunităţii Europene: 

 - Prevenirea săvârşirii actelor infracţionale prin creşterea gradului de utilitate, 

urmare a implicării beneficiarilor în acţiuni în folosul comunităţii şi totodată a 

propriei persoane/familii. 

 

 

 

 

 

 

          VICEPRIMAR,      DIRECTOR, 

      Jr. Catalin RADULESCU                    jr. Dănuţ BADEA 

 


