
 

A N U N T 

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta  

decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce la 

cunoştinţă publică faptul că a iniţiat :  Proiect de hotărâre  privind  aprobarea 

Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 

munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2021. 

                  Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, 

pănă la data de 26.01.2020, orele 14,00  la secretarul general al  comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat pe 

site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

               P R I M AR,                             Secretar  general al comunei,    

                       Gheorghe Dima                                            Nicoleta  Savu 

 

 

Afişat astăzi, 15.01. 2021   , orele  14,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 
jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

Secretar  general al comunei, 
Nicoleta Savu 

 

1 exp. 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr. 795 din 15  .01.2021 

 

 

http://www.barcanesti.ro.-m.o.l/


Nr.2/15.01.2021 
 

 P R O I E C T    D E      H  O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local  

pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim 

 garantat in anul 2021 

 

                   In conformitate cu  prevederile:  

- Art. 6, alin. (2), (6) si (7) din Legea nr. 416/2001  privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 28 din H.G.R. nr. 50/2011 cu privire la aprobarea Normelor metodologice 

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

- Art. 129 alin. 2 lit. d), alin. (7), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

  Văzând : 

- Referatul de aprobare  nr.785/ 15 .01.2021 al d-lui primar prin care se propune 

aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea 

orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2021; 

- Raportul de specialitate  al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului nominalizat    în vederea  analizării și întocmirii raportului 

la Proiectul de hotarare privind  aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de 

 interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de 

venit minim garantat in anul 2021; 
-avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti nr._____/________2020; 

-avizele  comisiilor de specialitate nr.......... ale Consiliului local al comunei 

Barcanesti:  

 

         În temeiul prevederilor   art. 139 alin. (1)  şi art.196 alin.1 lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
B Ă R C Ă N E Ş T I 

 



Consiliul Local al comunei Bărcăneşti ,judeţul Prahova adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 

   

 

                 Art.1. Aproba Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru 

 repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat 

in anul 2021, actiuni sau lucrari pe care persoanele majore apte de munca din 

familiile beneficiare de venit minim garantat au obligatia sa le efectueze pentru 

sumele acordate ca ajutor social in anul 2021, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

           Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza 

viceprimarul comunei Barcanesti, judetul Prahova, iar de aducerea la cunostinta 

persoanelor si autoritatilor interesate raspunde secretarul general al comunei  si SPAS 

Barcanesti. 
 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Gheorghe Dima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      Anexa  la Proiect  H.C.L. nr. 2 /15 .01.2021 

 

 

PLAN  DE  ACTIUNI  SI  LUCRARI  DE  INTERES  LOCAL 
PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA EFECTUATE DE BENEFICIARII DE 

AJUTOR SOCIAL IN ANUL 2021 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivul Actiuni si lucrari de 

interes local 

Termene de 

realizare 

Cine executa Responsabili 

1. Asigurarea 

curateniei în curtea 

Primariei Barcanesti 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

2. Asigurarea 

curateniei pe rigolele 

DN1A;DN1B 

Strans resturi menajere si 

cosit vegetatia 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

3. Lucrari de 

intretinere si 

regularizare curs apa 

sat Tatarani-sat 

Barcanesti 

 

Curatat canalul de scurgere a 

apelor  pluviale de resturi 

menajere,curatat vegetatia 

crescuta pe malurile 

canalului,etc 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

4. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a spatiului 

de depozitare a 

gunoiului(zona 

blocuri) 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor,  etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

5. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a parcului  

din satul 

Barcanesti(zona 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, vopsirea 

gardurilor etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 
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blocuri) 

6 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Ghighiu 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

 

7 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Pușcași 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

 

8 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Tătărani 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

 

9 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Românești 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

 

10 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Bărcănești 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

 

11 Lucrari de curatare 

si intretinere a 

canalelor de 

desecare de pe raza 

satului Romanesti 

 

Indepartarea vegetatiei 

specifice  crescuta in albia 

canalelor, indepartarea 

gunoaielor depozitate in 

aceste zone, decolmatare, 

sapaturi manual etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

12 Lucrari de curatare 

a resturilor vegetale 

aflate pe marginea 

durmurilor 

comunale si 

judetene, pe raza 

comunei Barcanesti 

Curatarea santurilor de 

scurgere a apei rezultate din 

ploi si zapezi, indepartarea 

resturilor vegetale, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

13 Intretinerea 

curateniei in curtea 

primariei Barcanesti 

Indepartarea resturilor 

vegetale,a 

gunoaielor,efectuarea de 

sapaturi manual, etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 



14 Intretinerea 

curateniei in curtea 

fostului sediul al 

Primăriei din satul 

Tătărani, aparținând 

domeniului privat al 

comunei 

Indepartarea resturilor 

vegetale,a gunoaielor 

ori de cate ori este 

necesar 

Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

15 Intretinerea 

curateniei in 

curteaFostei Școlii 

Pușcași, aparținând 

domeniului public al 

comunei 

Indepartarea resturilor 

vegetale,a gunoaielor 

ori de cate ori este 

necesar 

Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

16 Intretinerea 

curateniei pe terenul 

din domeniul public 

din zona APEFOR 

Indepartarea resturilor 

vegetale,a gunoaielor 

ori de cate ori este 

necesar 

Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

17 Intretinerea spatiilor 

verzi de pe raza 

comunei Barcanesti 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a gunoaielor, 

maracinisurilor, intretinerea 

acostamentelor si a 

gardurilor, plantare de 

arbusti si flori etc. 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

18 Intretinere si vopsire  

stalpi si indicatoare 

rutiere amplasate pe 

raza comunei 

Barcanesti 

 

Identificarea indicatoarelor 

rupte sau disparute si 

anuntarea autoritatilor,  

intretinerea si vopsirea celor 

existente 

ori de cate ori este 

necesar 

Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

19 Intretinere aviziere 

amplasate pe raza 

comunei Barcanesti 

Indepartarea resturilor de 

afisaje, intretinerea si 

vopsirea avizierelor 

permanent Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

20 Executare lucrari de 

deszapezire la 

cladirile institutiilor  

publice de pe raza 

comunei Barcanesti 

Indepartarea zapezii cu 

mijloace manuale, 

imprastierea de material 

antiderapant, etc. 

In perioada de 

iarna cand se 

inregistreaza 

precipitatii sub 

forma de zapada 

sau polei. 

Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

21 Alte activitati de 

interes local sau de 

utilitate publica si  

intretinere pasarele 

traversare  DN1 

Diferite activitati de 

intretinere si reparatii 

ocazionate de producerea 

unor evenimente neprevazute 

ocazional Beneficiari Legea 

416/2001 

Paznici Primăria 

Bărcănești 

  



 
 

A V I Z 
 

privind  aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local  

pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim 

 garantat in anul 2021 

 
 

  

 
 

  Secretarul general al comunei  Barcanesti, judetul Prahova, procedând, 
in conformitate cu prevederile art. . 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, la analiza  Proiectului 
de hotărâre  privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local 

pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim 

garantat in anul 2021 , constată că sunt îndeplinite conditiile de legalitate si 
oportunitate prevazute de  OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ , cu 
modificările și completările ulterioare ,ale Legii nr.416/2001  şi   în consecinţa il 
AVIZEZ FAVORABIL în scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei 
Barcanesti, judetul Prahova. 
 

 

SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI, 

Nicoleta  Savu  

 

 

 

 

 

ROMÂNIA  
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Secretar    general  al comunei  
Nr.  789 din 15 .01.2021 

 

 



 

 REPARTIZAT PENTRU RAPORT SPECIALITATE, LA ______________________CU ADRESA  NR._____DIN ______2021 

   

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local  

pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim 

 garantat in anul 2021 

 
 

  Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare și HGR nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, 

familiile si persoanele singure, cetațeni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de 

asistență socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, in 

conditiile prevazute de lege. 

 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legale, una dintre 

persoanele majore apte de munca din familia beneficiară are obligatia de a presta lunar, la 

solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de 

lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii. Nu prestează ore de muncă 

următorii beneficiari de ajutor social: 

- persoanele cu vârsta de pensionare; 

- persoanele (femei) care au în întreținere copii cu vârsta de până la 7 ani; 

- persoanele care dețin Certificat de constatare a capacității de muncă eliberat de medic specialist 

din cadrul Casei Județene de Pensii Prahova; 

 Orele de muncă prevazute mai sus se calculează proportional cu cuantumul ajutorului social 

de care beneficiaza familia sau persoana singură, cu un tarifar lunar corespunzator salariului de baza 

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

următoarea formulă: 

Nr. ore de muncă = 169,333 x cuantum ajutor social* 

                                Salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată 

unde * = reprezintă numărul de ore aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată; 

 Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altei persoane 

din familie, cu acordul primarului, in situația in care persoana nominalizată să efectueze acțiunile 

sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total sau 

parțial capacitatea de muncă. 
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Primaria Comunei Barcanesti 

Serviciul Public de Asistenta Sociala 
Nr.   23.147    / 02 .12.2020 

 



 

 

LA DATA DE 01.01.2021 avem în plată un număr de 27 dosare (1 dosar nou cu 

01.01.2021) cu un total de 68 persoane, din care: 

- 17 persoane apte de muncă, din care 14 persoane prestează ore de muncă deoarece 3 dosare 

sunt cu câte 2 adulți și doar unul din ei prestează orele; 

- 3 persoane scutite medical conform Certificat eliberat de dr. Lambrino de la Casa 

Județeană de Pensii;  

- 12 persoane cu vârstă de pensionare; 

- 6 persoane (femei) cu copii de până la 7 ani; 

- 30 copii minori. 

 Nr. total de ore de muncă prestate în decembrie – 388 ore, astfel: 

- 11 ore = 2 persoane (dosar cu câte o persoană); 

- 19 ore = 4 persoane (dosar cu câte două persoane); 

- 27 ore = 1 persoană (dosar cu câte trei persoane); 

- 40 ore = 2 persoane (dosar cu câte cinci persoane); 

 

- 43 ore = 3 persoane (dosar cu câte șase persoane); 

- 54 ore = 1 persoană (dosar cu câte 10 persoane). 

CUANTUM AJUTOR SOCIAL: 

1 persoană  = 142 lei; 

2 persoane = 255 lei; 

3 persoane = 357 lei; 

4 persoane  = 442 lei; 

5 persoane  = 527 lei; 

Peste 5 persoane , pentru fiecare persoană  se adauga 36,5 lei. 

  Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă, să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul 

privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori 

lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe 

parcursul anului si aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

  Ca urmare a celor menționate mai sus se impune inițierea și adoptarea de către 

Consiliul Local a unei hotarari cu privire la aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in 

anul 2021. 

 

 

ÎNTOCMIT 

Dumitru Carmen – Mihaela 

...................... 

 

Secuiu Maria 



                                                                  

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local  

pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim 

 garantat in anul 2021 
Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legale, una dintre 

persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la 

solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depasi regimul normal de 

lucru si cu respectarea normelor de securitate si igienă a muncii. 

Orele de muncă prevăzute mai sus se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social 

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

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

          Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor  

persoane din familie, cu acordul primarului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze 

acțiunile sau lucrările de interes local se află in incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut 

toal sau parțial capacitatea de muncă. 

Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă, să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind  

normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de 

interes local. În funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și 

evidența orelor de muncă planul de acțiuni sau de lucrări de interes local  poate fi reactualizat pe 

parcursul anului și aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

Potrivit  Articolul 38(1) din OG. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare:  

“ Pe sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi aflate în intravilanul localităților, 

autoritățile administrației publice locale sunt obligate să efectueze întreținerea 
elementelor componente ale drumului aflate în afara acostamentelor.” 
printre acțiunile locale propuse a fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social sunt prevăzute și : 

întreținere pasarelelor de traversare DN1, precum și a elementelor amprizei drumurilor, cum ar fi: 

trotuare, rigole, șanțuri, a tot ceea ce se află dincolo de acostamentul drumului (zona dintre partea 

carosabilă și marginea platformei de drum).  

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   PRAHOVA 

COMUNA  BĂRCĂNEŞTI 
P R I M A R 

Nr.  785  din 15.01.2021 
 

 REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ____ 

________ADRESA NR.______-DIN_________ 

 

 

REPARTIZAT PENTRU RAPORT SPECIALITATE, 

_____________________CU ADRESA 

NR.__________DIN____________ 

 



 

 

 

 

Primarul are obligația, după adoptarea în Consiliul Local, să afișeze planul de acțiuni sau de 

lucrări de interes local, iar conform REGULAMENTULUI  nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind  

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor) lista cuprinzând numele beneficiarilor de ajutor social, precum 

și numele persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local nu se mai 

afișează public. 

Ca urmare a celor mentionate mai sus supun aprobării Consiliului Local Proiectul de  

hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2021. 

 
 
 
 
 
 

P R I M A R, 

Gheorghe Dima 
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