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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni 
şi lucrări de interes local ce urmează a fi executate de beneficiarii 

de ajutor social, pe anul 2022 
 
 
Potrivit dispozitiilor art. 6 alin 2-10 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat,  cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin prezentul proiect de hotarare se propune aprobarea Planului 
de actiuni si lucrari interes local ce urmeaza a fi executate de beneficiarii de ajutor social, persoane apte 
de munca, pe anul 2021. 

Conform normei mentionate mai sus pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai 
multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia 
beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes 
local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi 
igienă a muncii. Fac excepţie de la prevederile de mai sus familiile pentru care ajutorul social 
rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc 
trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată. Orele de muncă se însumează pentru toate 
persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social şi se calculează proporţional 
cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar 
corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie 
lunară a timpului de muncă. Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se 
stabileşte prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus. În 
situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află 
în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă, 
obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local se transferă celorlalte persoane apte 
de muncă din familie, cu acordul primarului. 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 venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, 
planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi 
aprobat prin hotărâre a consiliului local. Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau 
de lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele 
care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. Acţiunile sau lucrările de interes 
local prevăzute la alin. (1) pot fi, dar fără a se limita la acestea, lucrări de salubrizare şi/sau de 
întreţinere spaţii verzi, de salubrizare/întreţinere obiective publice, inclusiv activităţi de 
sprijinire a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, pe baza recomandărilor acestora, 
precum şi alte activităţi specifice stabilite prin hotărâre a consiliului local, în speta propunandu-
se ca activităţile să fie cele de întreţinere a domeniului public şi privat al orasului Hateg, activităti in 
folosul caminelor de batrani, activitati sociale, activitati in materia salubrizării, etc. 

Faţă de cele arătate mai sus, vă propun a dezbate şi aproba proiectul de hotarare în forma 
prezentată. 

     
PRIMAR, 

                   Adrian Emilian Puşcaş 
 


