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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOT Ă RÂ RE

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de
catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declar at ca legal constituit prin Ordinul
Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi

Având în vedere:

-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr. 7010 din
25.02.2021

În conformitate cu:
-

prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările si
completările ulterioare.
prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(7) lit.b) raportat la alin.(2) lit. d), a art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1
lit.a) , a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2021, ce vor fi executate de catre
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările si
completările ulterioare, potrivit anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Se aprobă instrucţiunile de implementare a acestuia ,conforma anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 - Viceprimarul comunei si Compartimentul de asistenta sociala vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art.4 – Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre se va comunica viceprimarului
comunei,Compartimentului asistenţă socială,Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate
si se va publica în Monitorul oficial local.

In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va
inainta spre avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentului asistenţă socială pentru întocmirea
raportului, până la data de 15.03.2020
INITIATOR
PRIMAR
Cornel Mihu

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

Anexa nr.1 la HCL Balaciu nr._____din________2021

PLANUL
de actiuni sau lucrări de interes local,pentru repartizarea
orelor de muncă,pe anul 2021

Nr.
Crt

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acţiuni sau lucrări de
Interes local
Lucrări administrativ-gospodaresti la
spaţiile verzi din incinta instituţiilor
publice de pe raza comunei.
Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe
trotuare şi căile de acces ale primăriei
caminului cultural, gradiniţelor şi
scolilor din comună.
Igienizarea şi întreţinerea cladirilor
aflate în domeniul public al comunei
Văruitul pomilor de pe marginea DN
2A ,în zona de competenţă a
primăriei
Saparea de rigole pentru
îndepărtarea apei pluviale şi
întretinerea acestora
Curatarea vegetatiei de pe marginea
DC 37
Ecologizarea malurilor râului Ialomita
prin adunarea gunoaielor şi resturilor
de mase plastice.
Intretinerea cimitirelor umane aflate
în domeniul public al localitatii

Termen
Permanent

Nr. pers.
repartizate

Cine raspunde
Viceprimar
Compartiment
Asistenta sociala

Decembrie Martie
Idem
Aprilie Septembrie

Idem

martie Septembrie

Idem

Mai –
Octombrie

Idem

Aprilie –
septembrie
Mai –
Septembrie
Mai –
Septembrie

Idem

Idem
idem

Anexa nr.2 la HCL Balaciu nr.____din_______2021

INSTRUCTIUNI
de implementare a Planului de actiuni sau lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2021
1. Primarul dispune întocmirea Planului lunar de actiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă de către viceprimarul comunei.
2. Compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului,are
următoarele obligaţii:
- să afişeze la punctul de informare-documentare al cetăţenilor, Planul de acţiuni sau
de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă.
- să afişeze lista cu beneficiarii de ajutor social,precum şi cu persoanele care urmează
să efectueze orele de muncă.
- să transmită AJPIS Ialomita atât Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă cât şi situaţia lunară privind persoanele apte de muncă.
- să comunice lunar instituţiilor solicitante lista persoanelor apte de muncă, beneficiare
de ajutor social.
- să tină evidenta orelor de muncă prestate de fiecare beneficiar în dosarul individual
de ajutor social.
3. Viceprimarul comunei are următoarele obligaţii:
- să ţină evidenţa efectuării orelor de muncă prestate,într-un registru special.
- să asigure instructajul privind normele de tehnică şi securitate în muncă pentru toate
persoanele care prestează acţiuni sau lucrări de interes local.
- să asigure materialele,utilajele necesare desfăşurării activităţii
4. Beneficiarii de ajutor social apţi de muncă,au următoarele obligaţii:
- să îndeplinească lunar activităţile sau lucrările de interes local prevăzute în Planul
anual, proprotional cu ajutorul social de care beneficiază familia/persoana singură, transmis
de Compartimentul de Asistenţă Socială.
- să pastreze în bună stare de funcţionare uneltele şi materialele primite.
- să nu fie înlocuiţi de altă persoană decâr cea desemnată de primar prin dispoziţie.
5. Viceprimarul comunei şi Compartimentul de asistenţă socială care au atribuţii în
implementarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă,vor monitoriza realizarea acestuia.
Anual, viceprimarul comunei va prezenta plenului Consiliului Local Balaciu un raport cu
activităţile privind implementarea planului.

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA BALACIU
SECRETAR GENERAL
COMUNA BALACIU, JUD. IALOMIŢA , str. Calea Bucureşti, nr.22 , cod postal 927040,
Tel./Fax: 0243-261244 / 261058, e -mail: primaria@balaciu.ro

Nr. 741 din 25.02.2021
AVIZ DE LEGALITATE

la proiectul de hotărâre nr.7010/25.02.2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes
local pe anul 2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001,
cu modificarile si completarile ulterioare
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
1.

Prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,care precizează:

ART. 6

(7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), 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.
4. Dispoziţiilor art.129 alin.(7) lit.b) raportat la alin.(2) lit. d), a art.139 alin.(1) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) , a art.240 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu completările
ulterioare, care precizează:

ART. 129
Atribuţiile consiliului local

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi
a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

ART. 139
Adoptarea hotărârilor consiliului local
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă,
după caz.
ART. 196
Tipurile de acte administrative
(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz,
acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:
a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri;
ART. 240
Răspunderea aferentă actelor administrative
(1) Primarul, preşedintele consiliului judeţean, respectiv preşedintele de şedinţă al consiliului local, după caz,
prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în
exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.
5. Art.243 alin.(1) lit.a)din Codul administrativ
Secretarul
administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

general al unităţii

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dis poziţiile primarului,
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean, după caz;
şi-l avizăm favorabil

Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI BALACIU
Compartiment asistenta socială
Nr.______/01.03.2021

RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul
2021,conform Legii nr.416/2001 – Legea venitului minim garantat, cu modificarile si completarile
ulterioare
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art.6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 - Legea privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza

faptul ca

primarii au

obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca,
sa tina evidenta acestor ore si sa asigure instructajul privind tehnica securitatii in munca ;
Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In
functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere, planul de actiuni sau lucrari de interes local
poate fi reactualizat pe parcursul anului tot prin hotararea consiliului local.
Planul de actiuni sau lucrari de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum
si persoanele ce urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local

va fi transmis agentiilor pentru

prestatii sociale judetene si afisat la sediul primariei.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, are obligatia de a
presta lunar, actiuni sau lucrari 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 invatamant cursuri de zi prevazuta de lege

-

are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru
prestarea unei munci.

La Primaria Balaciu beneficiaza de Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat un numar
de 3 familii sau persoane singure. Din cele 3 familii beneficiare de ajutor social 3 persoane sunt apte de
munca si efectueaza orele de munca.
Numarul orelor de munca se stabileste in functie de cuantumul ajutorului social.
Numarul orelor poate varia de la luna la luna intrucat pot aparea modificari.
Fata de cele prezentate propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare.
Compartiment asistenta sociala,
Consilier Adriana Constantin

