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                      PROIECT DE  

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea planului  de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă de 

către beneficiarii prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2021 

 

  

Având în vedere prevederile : 

- art.6 alin.6 şi alin.7 din legea  nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările 

ulterioare 

-art.28  din H.G.50/2011 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare 

Văzând: 

-Referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei- responsabil cu recepţionarea lucrărilor de interes 

local nr.485/20.01.2021 precum și raportul  compartimentului asistență sociala nr.484/20.01.2021 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din din același act normativ; 

 

 

                                          PROPUN: 

 

         Art. 1.Să se aprobe planul de acţiuni şi de lucrări de interes local  pentru repartizarea si executarea orelor 

de muncă pentru sumele acordate ca ajutor social lunar conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2021, pentru persoanele majore apte de muncă din 

familia beneficiarilor ,  care au  obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului acţiuni sau lucrări de interes 

local, fără a se  depăsi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de muncă,  de  securitate şi igienă a 

muncii, situaţie anexă care face parte integrantă la prezenta  hotărâre. 

Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredinţează viceprimarul comunei d-l Antonică 

Ștefan care va afişa planul de acţiune si de lucrări, lista cuprizând beneficiarii de ajutor social, precum şi 

persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă,ţine 

evidenţa efectuarii acestor ore şi asigură instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii.  

  Art.3. Documentele  prevăzute  la art. 1 din prezenta hotărâre se vor transmite Agenţiei  Judeţene pentru 

Prestaţii Sociale Neamţ. 

        Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului comunei Tămășeni, instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 

        PRIMAR,                               Avizat pentru legalitate, 

                                                                                     SECRETAR GENERAL, 

LUCACI  ȘTEFAN                                               Jr. CALIMAN ALINA –CRISTINA 
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RAPORT 

 

Privind aprobarea “Planului de acţiune şi interes local” ce se vor realiza în anul 2021 

de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 

 Întrucât Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat a fost modificată şi 

completată este necesar să se iniţieze un proiect de hotărâre prin care să se stabilească un plan 

anual de acţiune şi interes local, lucrări ce urmează să se realizeze în anul 2021 de către 

beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

 Astfel, potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, primarul are obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes 

local şi să supună spre aprobare Consiliului Local, planul amintit mai sus. 

 Drept pentru care propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

                                                                           

            ÎNTOCMIT      

                                                                                   CANTACIU DANIELA      

                                                                                  NEMTANU ANDREEA            
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Nr. 485/20.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Privind aprobarea “Planului de acţiune şi interes local” ce se realizează în anul 2021  

de către beneficiarii Legii nr.416 privind venitul minim garantat 

 

 Potrivit art.6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare: „ Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiune sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa acestora şi să 

asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele 

care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Acest plan de acţiuni sau de lucrări de interes 

local se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local.  

 În acest sens am iniţiat un proiect de hotărâre structurat pe patru articole şi o anexă 

care face parte integrantă din proiect şi care cuprinde de fapt „planul amintit mai sus” pe care 

îl supun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Tămăşeni. 

    

                                                                      PRIMAR 

LUCACI STEFAN 
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Anexa la Hotărârea Consiliului Local Tămăşeni nr.__________________ 

 

PLAN DE ACŢIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) şi (8) din Legea 276/2010 de modificare a Legii 416/2001, pentru anul 2021 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de 

realizare 

Resurse Responsabili 

0 1 2 3 4 5 

1 Întreţinerea în sezonul rece 

a drumurilor comunale şi a 

drumului judeţean 

Îndepărtarea manuală a zăpezii şi împrăştierea 

materialelor antiderapante 

Lunile 

1-3 

11-12 

Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

2 Deszăpezirea incintelor 

curţilor principalelor 

instituţii din comună 

Îndepărtarea manuală a zăpezii, gheţii din curtea 

primăriei, cămin cultural, bazar, biserici. 

Lunile 

1-3 

11-12 

Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

3 Toaletare copaci de pe 

domeniul public 

Tăierea coroanei copacilor de pe domeniul public şi 

a puieţilor de la rădăcina acestora 

Lunile 

3-4 

Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

4 Lucrări de întreţinere a 

parcului comunal 

Săpat, plantat flori, toaletat arbori, udat, cosit şi udat 

gazonul cosit, asigurare paza 

Lunile 

4-10 

Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

5 Lucrări de întreţinere a 

spaţiilor verzi din centrul 

comunei şi curtea 

căminului cultural 

Săpat, plantat flori, udat, cosit gazon şi adunat 

gazonul cosit 

Lunile 

4-10 

Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

6 Întreţinerea canalelor de 

scurgere a apelor pluviale 

şi a apei provenite de la 

topirea zăpezilor 

 

Îndepărtarea resturilor vegetale şi a vegetaţiei 

specifice, decolmatarea şi spargerea gheţii dacă este 

cazul 

Permanent Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

7 Lucrări de întreţinere a 

şanţurilor şi podeţelor de 

scurgere a apei pluviale 

Îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor, a 

gunoaielor, săpături manuale, decolmatare podeţ, 

reparat şi construit podeţe 

Permanent Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMT 

COMUNA TĂMĂȘENI 
PRIMAR 

Tel/fax 0233/749494; Tel.0233/749333 
e-mail: primariatamaseni@yahoo.com 

mailto:primariatamaseni@yahoo.com


8 Lucrări de curăţare a 

şanţurilor aflate pe 

marginea drumurilor 

comunale 

Curăţarea şanţurilor de scurgere a apelor provenite 

din ploi şi topirea zăpezilor 

Permanent Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

9 Lucrări de întreţinere a 

acostamentelor drumurilor 

comunale 

Îndepărtarea mâlului şi a altor resturi ca urmare a 

scurgerii apei rezultate din precipitaţii 

Permanent Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

10 Lucrări de întreţinere a 

zonelor centrale din 

Tămăşeni şi Adjudeni 

Curăţarea şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, 

îndepărtarea gunoaielor, mărăcinişurilor, revopsirea 

şi vopsirea gardurilor, podeţelor 

Permanent Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

11 Întreţinere pârâuri 

comunale 

Îndepărtare resturi vegetale şi vegetaţie specifică, 

toaletare copaci, decolmatare canal scurgere, spălat 

bazine cu apa, întreţinere spatii verzi 

Permanent Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

12 Lucrări de întreţinere a 

zonelor învecinate digului 

de pe raza com. Tămăşeni 

Îndepărtare resturi vegetale, mărăcinişuri, gunoaie Permanent Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

13 Lucrări de întreţinere a 

cimitirelor din comună 

Îndepărtare resturi vegetale, gunoaie, cosit iarba Permanent Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

14 Lucrări de întreţinere a 

bazarului din Adjudeni 

 

 

Îndepărtare gunoaie şi alte resturi, maturat, 

transportat gunoaiele şi resturile la locul de 

depozitare 

Permanent Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

15 Lucrări de întreţinere a 

spaţiului din vecinătatea 

locurilor de joacă pentru 

copii. 

 

Îndepărtarea gunoaielor din jurul locurilor de joacă, 

maturat 

Ocazional Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

16 Alte activităţi de utilitate 

publică 

Activităţi de întreţinere şi reparaţii clădiri , garduri, 

instalaţii sanitare. 

Ajutor pentru rezolvarea unor probleme folosind 

munca necalificata la diferite instituţii: biserica, 

scoală, dispensar, situaţii de urgenţă. 

Ocazional Beneficiarii 

Legii 416 

Antonică Stefan 

 

PRIMAR, 

LUCACI ȘTEFAN 


