ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

H O T Ă R Â R E A NR. 5 din 28.01.2014
Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local
Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi , judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 28.01.2014 , conform dispoziţiei primarului comunei nr. 1
din
23.01.2014 şi a convocatorului nr. 129 din 23.01.2014 ;
Având în vedere prevederile art. 6 al.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat ,republicată ;;
Având în vedere referatul nr. 69 din 16.01.2013 privind necesitatea stabilirii
programului actiunilor si a lucrarilor publice de interes comunitar executate de beneficiarii
de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001 modificată ;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei pentru aprobarea
planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se va realize de benefiarii Legii 416/2001 în
anul 2014 ;
Având în vedere raportul comisiei în domeniul de avizare a proiectului de hotărâre
iniţiat de primar ;
În temeiul art. 45 al (1) şi art. 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, legea
administraţiei publice locale, republicată şi modificată ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni si lucrări de interes local, pe anul 2014, ce vor fi
executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social,
conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Viceprimarul comunei va repartiza orelor de munca pe beneficiarii ajutorului
social , va ţine evidenţa efectuării acestor ore şi va asigura instructajul privind normele de
tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni sau lucrări de
interes local.
Art.3. Secretarul comunei va înainta copie de pe prezenta , primarului,
viceprimarului , Instituţiei prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii , Agenţiei
Judeţene pentru Plăţi şi Ispecţie Socială Iaşi şi o va afişa spre luare la cunoştinţă de cei
inetersaţi .
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
STUPCANU VIOREL

CONTRASEMNAT
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 28.01.2014 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri
prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 5 /28.01. 2014

PROGRAMUL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI PUBLICE DE INTERES LOCAL
CE SE VOR EXECUTA ÎN ANUL 2014 CU BENEFICIARII DE VENIT
MINIM GARANTAT

I. Primavara – toamna:
- întretinerea si asigurarea curateniei pe teritoriul unităţii administrative teritoriale .
-întretineri si ecologizari în tabăra de scluptură precum si efectuarea unor lucrari de
amenajare care nu presupun munca calificată;
- curăţire de şanţuri şi rigole ;
- decolmatari de pâraie si canale;
- zugravirea unor imobile din administrarea unităţii administrative teritoriale ;
- întretinerea si asigurarea curateniei în zonele verzi;
- varuirea pomilor de pe marginea drumurilor din cadrul unităţii administrative- teritoriale;
- repararea şanţurilor dalate,
- construirea de noi şanţuri dalate
- plantarea de pomi pe aliniamentul şoselei în locul celor uscaţi
- tăieri de corecţie la pomi
- împrăştiat balast pe drumurile comunale şi săteşti
- consolidare și reparare podețe
- curăţat şi întreţinerea podurilor şi podeţelor
- colecarea gunoaielor depozitate illegal .
- alte lucrări de sezon ce trebuie executate

II. Iarna:
- dezăpeziri pe drumurile din unitatea administrative- teritoriale
- dezăpezirea trotuarelor şi a intrărilor în unităţile de interes local ;
-dezăpeziri pentru asigurarea accesului în zone greu accesibile din teritoriul unităţii
administrative teritoriale
- împrăştiat material antiderapant
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local
Primarul comunei Cucuteni ,judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 6 al.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat , republicată ;
Având în vedere planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce se va realize de
benefiarii Legii 416/2001 în anul 2013 ;
În temeiul art. 45 al (6) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice
locale, republicată , emite următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni si lucrări de interes local, pe anul 2013, ce vor fi
executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social,
conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Viceprimarul comunei va repartiza orelor de munca , pe beneficiarii
ajutorului social , va ţine evidenţa efectuării acestor ore şi va asigura instructajul privind
normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni sau
lucrări de interes local
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Anexa la proiectul de hotărâre
PROGRAMUL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI PUBLICE DE INTERES LOCAL
CE SE VOR EXECUTA ÎN ANUL 2014 CU BENEFICIARII DE VENIT
MINIM GARANTAT

I. Primavara – toamna:
- întretinerea si asigurarea curateniei pe teritoriul unităţii administrative teritoriale .
-întretineri si ecologizari în tabăra de scluptură precum si efectuarea unor lucrari de
amenajare care nu presupun munca calificată;
- curăţire de şanţuri şi rigole ;
- decolmatari de pâraie si canale;
- zugravirea unor imobile din administrarea unităţii administrative teritoriale ;
- întretinerea si asigurarea curateniei în zonele verzi;
- varuirea pomilor de pe marginea drumurilor din cadrul unităţii administrative- teritoriale;
- repararea şanţurilor dalate,
- construirea de noi şanţuri dalate
- plantarea de pomi pe aliniamentu şoselei în locul celor uscaţi
- tăieri de corecţie la pomi
- împrăştiat balast pe drumurile comunale şi săteşti
- consolidare și reparare podețe
- curăţat şi întreţinerea podurilor şi podeţelor
- colecarea gunoaielor depozitate illegal .
- alte lucrări de sezon ce trebuie executate

II. Iarna:
- dezăpeziri pe drumurile din unitatea administrative- teritoriale
- dezăpezirea trotuarelor şi a intrărilor în unităţile de interes local ;
-dezăpeziri pentru asigurarea accesului în zone greu accesibile din teritoriul unităţii
administrative teritoriale
- împrăştiat material antiderapant
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Nr . 69 din 16.01.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre pentru aprobarea plan lucrări de interes local

Având în vedere prevederile art.6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat modificată prin Legea nr. 276 din 24.12.2010 , care prevede că ;
Familia beneficiara de prevederile Legii 416/2001 , modificată şi completată , 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.
În acet sens , 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. “
Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi
lucrări de interes local pe anul 2014 .
PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ
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Nr. 105 din 20.01.2014

REFERAT de SPECIALITATE
privind Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă
beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2014
Compartimentul de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din subordinea Consiliului
Local
aplică prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare. Pentru sumele acordate cu titlu de ajutor social, persoanele majore
apte de muncă (persoana singură sau persoanele 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". Totodată,
până în prezent, pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin autorităţilor locale în elaborarea şi
implementarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local au fost aplicate prevederile
H.C.L. nr. 7/2013 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care a
fost realizat în anul 2013 de către beneficiarii venitului minim garantat .
Având în vedere prevederile legale referitoare la prestarea orelor de muncă stipulate în
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat au fost completate prin prevederile art.16^1
din Ordonanţa de Urgenţă nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă social, coroborate cu prevederile art. I,
pct.8, pct.12, pct.13 şi pct.14 din H.G. nr.57/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin
H.G. nr.52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011.
, se propune spre
aprobare Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor
social pentru anul 2014.
In acest sens pentru respectarea termenelor prevăzute în actele normative enunţate
mai sus cu privire la acţiunile sau lucrările de interes local pentru beneficiarii ajutorului social
care efectuează ore de muncă pentru comunitate în anul 2014, avizăm favorabil proiectul de
hotărâre , apreciind că îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi aprobat .
.
ASISTENT SOCIAL
VASILOAIE ALINA-MIHAELA

