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EXPU�ERE  DE  MOTIVE 

privind aprobarea PLA�ULUI DE  LUCRĂRI  în vederea  repartizării orelor de muncă 
stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru anul 2017 
 

Potrivit art. 6, alin.(7) din Legea nr . 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, primarii au obligaţia sã întocmeascã un plan de acţiuni 
sau de lucrãri de interes local pentru repartizarea orelor de muncã prevãzute în fişa de calcul a 
beneficiarului, sã ţinã evidenţa efectuãrii acestor ore şi sã asigure instructajul privind normele 
de tehnicã a securitãţii muncii pentru toate persoanele care presteazã acţiuni ori lucrãri de 
interes local. Planul de acţiuni sau de lucrãri de interes local se aprobã anual prin hotãrâre a 
consiliului local. În funcţie de solicitãrile venite din partea instituţiilor partenere în 
organizarea şi evidenţa orelor de muncã, planul de acţiuni sau de lucrãri de interes local poate 
fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotãrâre a consiliului local.  

Primarul are obligaţia sã afişeze planul de acţiuni sau de lucrãri de interes local 
prevãzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care 
urmeazã sã efectueze acţiuni sau lucrãri de interes local. 
 Persoanele apte de muncă din  familiile beneficiare prestează ore în folosul 
comunităţii în funcţie de suma de ajutor social cuvenită.  
 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una 
dintre persoanele majore apte de muncã din familia beneficiarã are obligaţia de a presta lunar, 
la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrãri de interes local, fãrã a se putea depãşi regimul 
normal de lucru i cu respectarea normelor de securitate şi igienã a muncii. 
 Planul de acţiuni aprobat de către Consiliul Local, va fi înaintat Agenţiei Judeţene de 
Plati si Inspectie Sociala Botoşani, care va efectua şi plata beneficiarilor de ajutor social pe 
baza dovezilor de efectuare a orelor înaintate de către compartimentul de asistenţă socială din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unteni. 
 In acest sens propun  un proiect de hotărâre. 
 

VICEPRIMAR, 
LISTAR GHEORGHE MANOLE 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea PLA�ULUI DE  LUCRĂRI  în vederea  repartizării orelor de muncă 

stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 2017 

 
Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
propriu al consiliului local cu nr.6608/28.12.2016, 
 analizând propunerile viceprimarului comunei Unţeni cu expunerea de motive 
nr.6609/28.12.2016, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ; 

ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, 

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

în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
h o t ă r ă ş t e :  

 
Art.1. – Se aprobă PLANUL DE LUCRĂRI privind repartizarea orelor de muncă 

stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
viceprimarul comunei Unţeni, prin aparatul  de specialitate. 
 
 

INITIATOR, 
LISTAR GHEORGHE MANOLE 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind aprobarea PLA�ULUI DE  LUCRĂRI  în vederea  repartizării orelor 
de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2017 
 

Potrivit prevederilor art.44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, problemele 
înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local nu pot fi dezbătute, dacă nu 
sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei. 
 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, 
una dintre persoanele majore apte de muncã din familia beneficiarã are obligaţia de a 
presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrãri de interes local, fãrã a se 
putea depãşi regimul normal de lucru i cu respectarea normelor de securitate şi igienã 
a muncii. 

Pentru realizarea acestei acţiuni, primarul are obligaţia sã întocmeascã un 
plan de acţiuni sau de lucrãri de interes local pentru repartizarea orelor de muncã 
prevãzute în fişa de calcul a beneficiarului, sã ţinã evidenţa efectuãrii acestor ore şi 
sã asigure instructajul privind normele de tehnicã a securitãţii muncii pentru toate 
persoanele care presteazã acţiuni ori lucrãri de interes local. Planul de acţiuni sau de 
lucrãri de interes local se aprobã anual prin hotãrâre a consiliului local. În funcţie de 
solicitãrile venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de 
muncã, planul de acţiuni sau de lucrãri de interes local poate fi reactualizat pe 
parcursul anului şi aprobat prin hotãrâre a consiliului local.  
 Planul de acţiuni aprobat de către Consiliul Local, va fi înaintat Agenţiei 
Judeţene de Plati si Inspectie Sociala Botoşani, care va efectua şi plata beneficiarilor 
de ajutor social pe baza dovezilor de efectuare a orelor înaintate de către 
compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Unteni. 
 Se poate propune un proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE  
LUCRĂRI  în vederea  repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Consilier superior, 

Paladi Viorica 
 

                                                   


