
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 
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Cod.547170 

          Avizat, 

        Secretar UAT, 

PROIECT           Crăciun Adrian 

   

Hotarare 

privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 ce vor fi excutate de 

catre beneficiarii de ajutor social  in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

  Ormenişan Petru-primarul comunei Cozma 

 Avand in vedere :  

-  expunerea de motive a primarului comunei Cozma inregistrata sub nr.1178/17.05.2018 

precum si avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- art.28 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificat si completat prin 

Hotararea Guvernului nr.778/2013; 

- art. 6, alin.(7), (8) si (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificat 

prin Hotararea Guvernului nr.778/2013; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.2) litera d), alin.6) , lit.a), pct.2, alin.(9) si ale art 45 din 

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  
 

H O T A R A S T E : 
        
        Art.1. Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea 

orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de 

ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

conform anexei care face parte  integranta din prezenta hotarare . 
 

        Art.2. De afisarea Planului de actiuni, precum si urmarirea punerii in executare a actiunilor 

raspunde primarul comunei Cozma, prin personalul cu atributii de autoritate tutelara si asistenta 

sociala din cadrul aparatului de specialitate. 
 

         Art.3. Prezenta dispozitie se va comunica, prin grija secretarului  : 

 - Institutiei Prefectului - Judetul Mures; 

 - Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Mures; 

 - Primarului comunei Cozma; 

 - Afisare. 

 

Iniţiator 

Primar 

Ormenişan Petru 
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Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 

2018 ce vor fi excutate de catre beneficiarii de ajutor social  in conformitate cu prevederile Legii 

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

 

 

Activitatea de asistenţă şi protecţie socială cuprinde totalitatea acţiunilor şi măsurilor 

economico-sociale initiate pentru a garanta membrilor societăţii apărarea de fenomene şi acţiuni al 

căror efect se răsfrânge nefavorabil aupra situaţiei lor. Instituirea ajutorului social bazat pe principiul 

solidarităţii sociale este formă de protecţie socială acordată persoanelor singure şi familiilor fără 

venituri sau cu venituri mici. 

Actele normative de bază care reglementează în prezent stabilirea şi acordarea ajutorului 

social sunt Legea 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

şi H.G. nr. 50/2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  

Conform prevederilor legale cuprinse în art.6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 - Legea privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, primarii au obligaţia să 

întocmească un plan de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să tina 

evidenţa acestor ore şi să asigure instructajul privind tehnica securităţii în muncă. Deasemenea, 

conform prevederilor art. 28, alin (3) din H.G. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, Planul de acţiuni sau lucrări de interes 

local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. Planul de acţiuni sau lucrări de interes local, 

lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele ce urmează să efectueze acţiuni 

sau lucrări de interes local vor fi transmise Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale în luna 

următoare aprobării acestora prin hotărâre de consiliu local. 

 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările si 

completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, are 

obligaţia de a presta lunar, acţiuni sau lucrări de interes local, conform anexei nr. 1 ce face parte 

integrantă din prezenta hotarâre. Având în vedere aspectele mai sus menţionte, vă propun spre 

aprobare proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe 

anul 2018 ce vor fi excutate de catre beneficiarii de ajutor social  in conformitate cu prevederile 

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

 

 

 

Primar, 

Ormenisan Petru. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotârâre privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe 

anul 2018 ce vor fi excutate de catre beneficiarii de ajutor social  in conformitate cu prevederile 

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

 

 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere actele normative care reglementează 

venitul minim garantat: Legea nr.416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare şi H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Familiile şi persoanele 

singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială. Venitul 

minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de lege. 

Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei 

politici naţionale de asistenţă socială. Potrivit art.6 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare: 

 -Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una din 

persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are 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;  

-Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau 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. În funcţie de solicitarea venită din partea instituţiilor partenere în 

organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau lucrări de inetres local poate fi 

reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotărâre de consiliul 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. 

 La Primăria comunei Cozma, în prezent, beneficiază de Legea nr.416/2001 – privind venitul 

minim garantat un număr de 1  persoana singura care are datoria de a presta lunar ore de muncă . 

Proiectul de hotărâre iniţiat de de primarul comunei Cozma îndeplineşte cerinţele de 

legalitate, necesitate şi oportunitate pentru a fi înaintat Consiliului Local al comunei Cozma spre 

aprobare.  

 

 

Întocmit 

Contiu Dorin-Comp. Activitate tutelara şi Asistenţă socială 
 

 

 

 

  


