
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local  ce vor fi efectuate 
în anul 2019 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social  potrivit Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Local Vânători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederilor art. 6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.28 din Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.50/28.01.2011; 

Analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Vânători Neamţ, precum şi 
Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială, ambele înregistrate cu 
nr.6245  din 14.12.2018; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. “d” si alin.(6) lit”a” pct.2 şi ale art.45 alin.(1) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
           Art.1. Se aprobă planul  de acţiuni şi lucrări de interes local  ce vor fi efectuate în anul 
2019 de către persoanele apte de muncă beneficiare  de ajutor social  potrivit Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei parte 
integrantă  a acesteia.  
          Art.2.  Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au obligaţia de 
a efectua acţiunile şi lucrările de interes local în funcţie de numărul de ore calculate 
proporţional cu cuantumul ajutorului social. 
          Art.3. Orele de muncă 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, iar 
norma de muncă pe zi este de 8 ore. 
         Art.4. Serviciul Public de Asitenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vânători Neamţ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art.5. Secretarul comunei Vânători Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărari tuturor parţilor interesate. 

Nr.64 
           Din 20.12.2018 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier: Vasile Ghe. URSACHE 

                                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                                            Secretar  
                                                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali :    15                                      
   Prezenti :  15       
   Pentru  :  15           
   Împotrivă:-                          
  Abtineri :-                                                                                               



 
Consiliul local Vânători Neamţ    
                                                                                                          Anexa    

     la Hotărârea Consiliului Local  
           nr. 64 din  20.12.2018 

PLANUL DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 
PENTRU ANUL 2019, 

ÎN VEDEREA ACORDARII AJUTORULUI SOCIAL 
 

1. Principalele acţiuni sau lucrări de interes local care vor fi efectuate de către persoanele apte 
de munca - beneficiari ai ajutorului social sunt: 
 

- decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor si a podetelor; 
- curaţirea platformei drumului de noroiul adus de vehicule, de materialele aduse de 

viituri ; 
- intreţinere teren sport şi pistă biciclete; 
- cosirea vegetaţiei ierboase din zona drumului (acostamente, şanturi) ; 
- intreţinerea drumurilor pietruite prin plombare cu balast ; 
-   lucrari deszapezire a cailor de acces si a trotuarelor si imprastierea materialelor 
antiderapante; 

              -  intretinere curaţenie in şcolile de pe raza comunei,  la Primaria comunei Vînatori 
Neamţ, la centrul de zi, la centrul socio-cultural, biserici, biblioteca, muzeu, parc, spatii verzi, 
cimitire ; 
               - colectat şi îndepărtat deşeuri rezultate în urma lucrărilor de construcţii şi întretinere; 
              - plantarea de rachită şi salcam pe malurile raurilor şi zonele accidentale; 

-  salubrizarea drumurilor nationale si comunale; 
               -  salubrizare padurea Braniste, DN 15B, DJ Mânastirea Neamţ, DJ Secu, Sihastria, ; 
              -  salubrizare Valea Secului; 
              -  salubrizarea raurilor Ozana, Cacovea si Nemţişor; 
              -  strângerea de piatra pentru constructia de gabioane; 

    -  paza constructie Campus, teren sport, pista biciclete, statie de captare si epurare  a 
apei ; 

    -  activitati de sprijinire si intretinere a unor persoane in varsta, bolnave, izolate sau a 
altor categorii aflate in situatie de risc; 

    -  alte activităti de interes general si utilitate publica. 
 
2.  Instituţiile în cadrul cărora urmează a fi efectuate orele de munca în folosul comunitaţii, în 
funcţie de solicitari, sunt urmatoarele : 

 PRIMARIA VÂNĂTORI NEAMŢ: 
 BIBLIOTECA COMUNALĂ  
 CENTRUL SOCIO-CULTURAL “MIHAIL SADOVEANU” 
 CENTRUL DE ZI  - VÂNĂTORI NEAMŢ 
 LICEUL TEHNOLOGIC “ARH.CHIRIAC NICOLAU” 

VINATORI NEAMT CU STRUCTURILE AFERENTE; 



 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “VENIAMIN 
COSTACHI” MANASTIREA NEAMT CU STRUCTURILE 
AFERENTE – LUNCA SI NEMTISOR 

 BISERICILE DE PE RAZA COMUNEI 
 FAMILII NEVOIASE 

 
 

  3. Actiunile si lucrarile de interes local vor fi desfasurate lunar, in functie de planul de actiuni 
sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local  ce vor fi efectuate 

în anul 2019 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social  potrivit legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Consiliul Local Vânători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederilor art. 6 alin.(7) din Legea 416/2001- privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.28 din Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.50/28.01.2011; 

Analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Vânători Neamţ, precum şi 
Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială, ambele înregistrate cu 
nr.6245   din 14.12.2018; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. “d” si alin.(6) lit”a” pct.2 şi ale art.45 alin.(1) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
           Art.1. Se aprobă planul  de acţiuni şi lucrări de interes local  ce vor fi efectuate în anul 
2019 de către persoanele apte de muncă beneficiare  de ajutor social  potrivit Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei parte 
integrantă  a acesteia.  
          Art.2.  Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au obligaţia de 
a efectua acţiunile şi lucrările de interes local în funcţie de numărul de ore calculate 
proporţional cu cuantumul ajutorului social. 
          Art.3. Orele de muncă 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, iar 
norma de muncă pe zi este de 8 ore. 
         Art.4. Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vânători Neamţ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art.5. Secretarul comunei Vânători Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărari tuturor parţilor interesate. 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători Neamţ, 

Maria PETRARIU 
                                                                                        Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                Secretar  
                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 

 



 
PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 

PRIMAR 
         Nr.  5636 din 08.12.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, 

pentru anul 2017, în vederea acordării ajutorului social 
 
  

Conform prevederilor art. 6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind acordarea ajutorului 

social, cu modificările şi completările aduse de Legea nr.276/2010 şi ale art.28 din Normele 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr.50/28.01.2011; 

 Ţinând cont de Raportul de specialitate nr.5636/08.12.2017, întocmit de Serviciul Public 

de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători 

Neamţ; 

 Propun aprobarea proiectului de hotarare prin care să se stabilească planul de acţiuni sau 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social 

aferent anului 2018. 

 

 
Primar, 

Maria PETRARIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMARIA COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ                                                                           
Serviciul Public de  Asistenta Sociala                         
Nr.5636  din  08.12.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, 

pentru anul 2018, în vederea acordarii ajutorului social 
 

Conform prevederilor art. 6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind acordarea ajurorului 

social, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr.276/2010 ”Primarii au obligaţia să 

întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă … Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a 

consiliului local.” 

Tinand cont de prevederile art.28 alin.(3) din Normele Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea 

nr.50/28.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Analizand acest aspect şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare şi de obiectivele 

Serviciului Public de Asistenţă Socială ce constituie realizarea de măsuri destinate persoanelor 

cu probleme sociale aflate în dificultate şi de gradul de risc social,  beneficiarii de ajutor social 

apti de munca vor fi nominalizaţi lunar pentru realizarea de actiuni sau lucrari de interes local. 

Astfel, se impune aprobarea unei hotarari de consiliu local care să stabilească un plan de 

acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de 

ajutor social pentru anul 2018, conform anexei, parte integrantă prezentului raport de 

specialitate.  

 
                                                               Serviciul Public de asistenţă socială, 
                                                            Sef serviciu, DAVID ANA MARIA                          
 
 
 
FAI/DAM 
Ex.2 
Ds.HCL/2017 


