
	

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA VADU PAȘII 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care 
urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul 
comunității în cadrul institutiei noastre 

 
Consiliul local al comunei Vadu Pașii, județul Buzău 
Având în vedere prevederile: 
Ø Referat de aprobare nr. 774/20.01.20212021 a domnului Firon Gheorghe, primarul comunei Vadu Pașii, 

județul Buzău; 
Ø Raportul compartimentului de specialitate nr. 775/20.01.2021; 
Ø Raportul Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive 

şi de agrement   nr. 1057/27.01.2021; 
Ø Legea nr. 294/2004 privind executarea muncii în folosul comunității; 
Ø Oug 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității și 

închisorii contravenționale. 
Ø art.36 alin.(2) lit”d” coroborate cu cele ale alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ø art. 6 alin. (6) şi (7) din Legea 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
Ø art. 28, alin (1) şi (2) din H.G. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

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

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. - Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de 
ajutor social în anul 2021 si de persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității 
în cadrul institutiei noastre, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează inspectorul cu atribuţii de asistenţă 
socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei VADU PAȘII şi domnul GEORGESCU 
CRISTINEL, viceprimarul comunei VADU PAȘII. 

Art.3. – Secretarul comunei VADU PAȘII comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
 

   INITIATOR,                             AVIZAT, 
       PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL, 

   FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PASII 
IANUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul total de 

15 consilieri locali  în funcţie şi   consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                    
   

 
 



	

 
ROMÂNIA 

JUDEŢULBUZAU 
COMUNAVADU PAȘII 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. .........../.............. 2021 
 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 

2021 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform 
Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să 

efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastre 
 

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. 

Având în vedere prevederile legale cuprinse in art.6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 - Legea 
privind venitul minim garantat, cu modificările si 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 securitătii în muncă. 

Planul de actiuni 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 acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2021, a listei cuprinzând 
beneficiarii de ajutor social precum şi persoanelor care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de 
interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 
Primar,  

FIRON GHEORGHE 
  
 

 

 



	

ROMÂNIA 
JUDEŢULBUZAU 

COMUNAVADU PAȘII 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. .........../.............. 2021 
 

RAPORT COMPARTIMENT  
la proiectul de hotârâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 

2021 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform 
Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să 

efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastre 
 

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 Primaria comunei Cornu, în prezent, beneficiază de Legea nr.416/2001 – privind venitul 
minim garantat un număr de 16 familii sau persoane singure. Din cele 16 familii beneficiare de ajutor 
social, în 12 familii există persoane apte de muncă, care au obligaţia de a efectua lunar acţiuni şi 
lucrări de interes local. 4 persoane singure şi 2 familii compuse din doi membri sunt exceptate de a 
presta lunar ore de muncă întrucât au vârstă de pensionare, au prezentat acte medicale care fac dovada 
incapacităţii de muncă sau au în întreţinere copii sub 7 ani. 

Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze 
acţiuni sau lucrări de interes local este prezentată în anexa 2 la prezentul proiect de hotărâre dar în 
această listă pot apărea modificări întrucât numărul beneficiarilor de ajutor social poate varia de la 
lună la lună. 

În temeiul celor de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre cu propunerea de a fi înaintat 
Consiliului Local spre aprobare conform competenţelor stabilite de lege. 

 
Inspector asistenţă socială,  
       CRACIUN OANA



	

ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon:0238/788109 Fax : 0238/788419 

NR. ___________________________  
                                                                       Anexa nr.La H.C.L.NR.____2021  

                                                                                                   
 

PLAN DE ACŢIUNI 
Ce se vor realiza de persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local 

conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează 
să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în UAT Vadu Pasii 

 
 

Pentru  anul 2021 s-au prevăzut a fi executate lucrări în folosul comunităţii si persoanele 
beneficiare de ajutor social, astfel: 

1. Curăţare de potmol, crengi uscate, resturi vegetale, etc. a albiei de sub poduri şi din 
administrarea comunei; 

2. Tăiat şi depozitat lemne de foc pentru instituţii publice din comună; 
3. Curăţenie pe domeniul public:    -  adunat resturi,  încărcat în remorca,  transport şi 

descărcat la locuri special amenajate în acest sens 
4. întreţinerea spaţii verzi pe domeniul  public;  
5. Lucrări de întreţinere la unităţi de învăţământ (curăţenie terenuri,întreţinere magazii, 

reparaţii garduri, etc.) 
6. Lucrări de amenajare a unui teren de sport: Curăţare şi întreţinere păşuni comunale;  
7. Lucrări de întreţinere a terenului de fotbal; 
8. Clorinare, curăţarea şi reabilitarea fântânilor din interiorul satelor şi din câmp; 
9. Curăţare şi decolmatare şanţuri; 
10. Reparaţii la clădirile unităţilor de învăţământ; 
11. Reparaţii trotuare, întreţinerea unor drumuri care au acces spre terenuri agricole şi 

balastiere; 
 

Intocmit, 
 

GEORGESCU CRISTINEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

COMISIA DE SPECIALITATE 
Nr. _________/__________2021 

 
RAPORTUL 

 COMISIEI DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotârâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pe anul 2021 pentru persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări 

de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul 

comunității în cadrul institutiei noastre 
 

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement 
analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind aprobarea 
planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care 
urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze 
muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul institutiei noastre, am 
constatat şi stabilit:  

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
în domeniu; 

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de către 
reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil  dat proiectului de hotărâre; 

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale, 
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca acesta 
să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în prima sa 
şedinţă. 

 
PRESEDINTE,       SECRETAR, 


