
Nr.52/27.11.2020 
 

 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. 23088/ 27 .11.2020 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; 
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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 la H.C.L. nr.52  / 17.11.2020 

 

 

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 la 

sediul Primariei 

Barcanesti 

 

Folosirea aspiratorului in  

incaperile  in care isi 

desfasoara activitatea 

personalul primariei, sters 

praful, curatenia si 

igienizarea grupurilor 

sanitare , curatenia 

spatiilor publice de 

asteptare din incinta 

acestui obiectiv etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

2. Asigurarea 

curateniei pe 

rigolele 

DN1A;DN1B 

 

Strans resturi menajere si 

cosit vegetatia 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

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 

Politia Locala 

4. Intretinere islaz 

satul Tatarani 

Taiat iarba, indepartarea 

vegetatiei uscate.. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 
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5. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a 

zonelor exterioare 

ale dispensarului 

veterinar 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, vopsirea 

gardurilor, inlaturarea 

zapezii in perioada de 

iarna etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

6. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a zonei  

exterioare a 

dispensarului 

uman si farmaciei 

din satul 

Barcanesti 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, vopsirea 

gardurilor, inlaturarea 

zapezii in perioada de 

iarna etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

7. 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 

Politia Locala 

8. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a 

parcului  din satul 

Barcanesti(zona 

blocuri) 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, vopsirea 

gardurilor etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

9 Lucrari de 

intretinere si 

igienizare in satul 

Ghighiu 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

10. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a 

islazului din satul 

Barcanesti 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

11. Lucrari de 

curatenie la 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a 

permanent Beneficiari 

Legea 

Politia Locala 



sediul Postei 

Barcanesti 

maracinisurilor, a 

gunoaielor, etc. 

416/2001 

12. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a 

islazului din satul 

Romanesti 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor, a 

gunoaielor, etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

13. Lucrari de 

intretinere si 

igienizare a 

islazului din satul 

Puscasi 

 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor, a 

gunoaielorr etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

14 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 

Politia Locala 

15 Lucrari de 

intretinere a 

incintei postului 

de politie rurala si 

politie rutiera 

 

Indepartarea resturilor 

menajere,altor resturi 

vegetale, gunoaie, etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

16 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 

Politia Locala 

17. Intretinerea 

curateniei in 

curtea primariei 

Barcanesti 

Indepartarea resturilor 

vegetale,a 

gunoaielor,efectuarea de 

sapaturi manual, etc. 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 



18. 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 

Politia Locala 

19. 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 

Politia Locala 

20. Intretinere 

aviziere amplasate 

pe raza comunei 

Barcanesti 

Indepartarea resturilor de 

afisaje, intretinerea si 

vopsirea avizierelor 

permanent Beneficiari 

Legea 

416/2001 

Politia Locala 

21. 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 

Politia Locala 

22. 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 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

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  
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REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ____ 

________ADRESA NR.______-DIN_________ 

 

   

     RAPORT DE SPECIALITATE 

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 modificarile si 

completarile ulterioare si HGR nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

asistenta sociala. Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, in 

conditiile prevazute de lege.Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legale, 

unadintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, 

la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal 

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

 Fac exceptie de la prevederile de mai sus, familiile pentru care ajutorul social rezultat din 

calcul este de pana la 50 lei (RON) / luna, pentru acestea orele de munca se stabilesc trimestrial si 

se efectueaza in prima luna de plata.  Orele de munca prevazute mai sus se calculeaza 

proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura cu un 

tarifar lunar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la 

durata medie lunara a timpului de munca.  Obligatia de a presta actiunile sau lucrarile de 

interes local poate fi transferata altor persoane din familie, cu acordul primarului, in situatia in 

care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local se afla in 

incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut total sau partial capacitatea de munca. 

  Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes 

local pentru repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure 

instructajul privind normele de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza 

actiuni ori lucrari de interes local. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual 

prin hotarare a consiliului local. In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in 

organizarea si evidenta orelor de munca, planul de actiuni sau de  
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Serviciul Public de Asistenta Sociala 
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lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotarare a 

consiliului local. 

  Ca urmare a celor mentionate mai sus se impune initierea si adoptarea de catre 

Consiliul Local a unei hotarari cu privire la 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. 

 

 

ÎNTOCMIT 

Insp.Dumitru Carmen – Mihaela 

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

 

Referent 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 modificarile si completarile 

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

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

solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de 

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

Orele de munca prevazute mai sus se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social 

de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza 

minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca. 

          Obligatia de a presta actiunile sau lucrarile de interes local poate fi transferata altor  

persoane din familie, cu acordul primarului, in situatia in care persoana nominalizata sa efectueze 

actiunile sau lucrarile de interes local se afla in incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut 

toal sau partial capacitatea de munca. 

Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru 

repartizarea orelor de munca, sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind  

normele de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de 

interes local. In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organizarea si 

evidenta orelor de munca planul de actiuni sau de lucrari de interes local  poate fi reactualizat pe 

parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local. 

Primarul are obligatia sa afiseze planul de actiuni sau de lucrari de interes local, lista 

cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau 

lucrari de interes local. 

      Ca urmare a celor mentionate mai sus supun aprobarii Consiliului Local 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. 
 

P R I M A R, 

Gheorghe Dima 
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JUDEŢUL   PRAHOVA 

COMUNA  BĂRCĂNEŞTI 
P R I M A R 

Nr.  23.088  din 27.11.2020 
 

 REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ____ 

________ADRESA NR.______-DIN_________ 

 

 

REPARTIZAT PENTRU RAPORT SPECIALITATE, 

_____________________CU ADRESA 

NR.__________DIN____________ 
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