ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA CLINCENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

Consiliul Local al comunei Clinceni, judetul Ilfov;

Având în vedere:
Referatul de motivare si aprobare intocmit de catre Primarul comunei Clinceni
Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de asistență socială,
Văzând prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu completările și modificările ulterioare;
Ținând cont de dispozițiile art. 28, alin. (3) din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
In temeiul prevederilor art 136 alin (1) din OUG 57/2019- Codul Administrativ
HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021, astfel cum a fost
prezentat, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte de
muncă din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001
- privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei 1 ce
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Primarul comunei Clinceni, prin aparatul de specialitate , va aduce la indeplinire
prezenta hotarare .

PRIMAR,
BUDEANU ADRIAN

AVIZ DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
DOBRE LILIANA

ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA CLINCENI
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REFERAT DE MOTIVARE SI APROBARE

Avand in vedere actele normative care reglementeaza acordarea ajutorului social
in baza Legii nr.416/2001- privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare si
HG.50/2011
pentru
normele
metodologice
de
aplicare
a
prevederilor
Legii
nr.416/2001,actualizata,familiile si persoanele singure,cetateni romani,au dreptul la un venit minim
garantat ca forma de asistenta sociala.Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului
social lunar,in conditiile prevazute de lege si se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale,in cadrul
unei politici nationale de asistenta sociala.
In acest sens,in conformitate cu prevederile art.6 alin(7),(8) si (9) din Legea 416/2001 si art 28
ali.2 si ali.3 din H.G.50/2011 ,pentru sumele acordate ca ajutor social,una dintre persoanele apte de
munca din familia beneficiara 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.
Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca in folosul comunitatii pentru persoanele apte de munca care beneficiaza
de ajutor social,sa tina evidenta efectuarii acestora si sa asigure instructajul privind normele de tehnica
securitatii muncii pentru persoanele care presteaza actiuni sau lucrari de interes local,de asemenea,
are obligatia sa afiseze lunar intr-un loc vizibil la sediul primariei planul de actiuni,lista beneficiarilor de
ajutor social, precum si lista persoanelor care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes
local..Planul de actiuni sau lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat
prin hotarare de Consiliu local
Lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni
sau lucrari de interes local se poate modifica pe parcursul anului 2021 deoarece numarul beneficiarilor
de ajutor social poate varia de la o luna la alta.
De asemeni persoanele ce au obligatia a de a presta ore de munca neremunerata in favoarea
comunitatii stabilite prin Sentinte judecatoresti sau Ordonante ale Parchetului de pe langa Judecatorii
vor avea de efectuat lucrari stabilite precis pt fiecare persoana in parte avand in vedere pregatirea
profesionala a fiecarei persoane.
Avand in vedere cele prezentate,propun spre aprobare Consiliului Local Clinceni,Planul de
actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare .

PRIMAR,
ADRIAN BUDEANU
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Raport de specialitate
La proiectul de hotarare privind aprobarea de catre Consiliul Local Clinceni a planului de actiuni si lucrari de interes local pe
anul 2021 conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere actele normative care reglementeaza acordarea ajutorului social in baza Legii
nr.416/2001- privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare si HG.50/2011 pentru
normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001,actualizata,familiile si persoanele
singure,cetateni romani,au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala.Venitul minim garantat
se asigura prin acordarea ajutorului social lunar,in conditiile prevazute de lege si se intemeiaza pe principiul
solidaritatii sociale,in cadrul unei politici nationale de asistenta sociala.
In acest sens,in conformitate cu prevederile art.6 alin(7),(8) si (9) din Legea 416/2001 si art 28 ali.2 si
ali.3 din H.G.50/2011 ,pentru sumele acordate ca ajutor social,una dintre persoanele apte de munca din familia
beneficiara 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.
Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor de munca in folosul comunitatii pentru persoanele apte de munca care beneficiaza de ajutor social,sa tina
evidenta efectuarii acestora si sa asigure instructajul privind normele de tehnica securitatii muncii pentru
persoanele care presteaza actiuni sau lucrari de interes local,de asemenea, are obligatia sa afiseze lunar intr-un
loc vizibil la sediul primariei planul de actiuni,lista beneficiarilor de ajutor social, precum si lista persoanelor care
urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local..Planul de actiuni sau lucrari de interes local poate fi
reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotarare de Consiliu local
Lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari
de interes local se poate modifica pe parcursul anului 2021 deoarece numarul beneficiarilor de ajutor social poate
varia de la o luna la alta.
La inceputul anului 2021, Compartimentul Asistenta Sociala,avea in evidenta un nr.de 67 titulari de ajutor
social.Din totalul de 67 de titulari, avem 16 persoane apte de munca care efectueaza ore in folosul comunitatii,29
sunt femei cu copii sub 7 ani,2 persoane cu handicap ,iar restul sunt persoane trecute de varsta pensionarii care
nu au obligatia sa presteze munca in folosul comunitatii.
Avand in vedere cele prezentate,propun spre aprobare Consiliului Local Clinceni,Planul de actiuni si
lucrari de interes local pe anul 2021 pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare.
Intocmit,
Inspector Dobrin Gabriela
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PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL – ANUL 2021
Intocmit in conformitate cu prevederile art.6 alin(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificarile si completarile ulterioare
Nr.ct
r
1

2

Obiectiv

Actiuni si masuri intreprinse

Lucrari de
deszapezire si
curatare a
santurilor de
scurgere

Curatat zapada si ghiata in incinta primariei,pe aleile
parcului,domeniul public(strazi,trotuare,parcare
primarie),locuri de joaca pentru copii;
-Curatarea santurilor de scurgere a apei rezultate din
ploi si zapezi;
-Spargerea ghietii in zonele cu circulatie intensa
(primarie,scoli,gradinite,dispensar uman)
-Curatarea si indepartarea aluviunilor
-Indepartarea resturilor vegetale,a maracinisurilor,a
gunoaielor,intretinerea acostamentelor
-Refacerea spatiilor verzi
-Varuire pomi,garduri
-Colectarea selective a gunoaielor si deseurilor .

Lucrari de
intretinere rigole
Lucrari de
intretinere a
drumului
communal

3

4

Lucrari de
salubrizare a
domeniului public
Lucrari de
intretinere a
zonelor si
spatiilor verzi din
parcurile
comunei,incinta
primariei,locurile
de joaca pentru
copii,dispensarul
medical
Lucrari de
salubrizare,intreti
nere spatii verzi si
domeniul public .

Pregatirea spatiilor verzi pentru plantarea
pomilor,vopsirea bancilor din parc;
-Colectarea selective a deseurilor,indepartarea
resturilor vegetale si transportarea acestora in locuri
special amenajate;
- Curatarea si intretinerea aleilor parcului,aleilor
primariei.

-Intretinerea spatiilor verzi ;
-Intretinere curatenie pe domeniul public,aleile
primariei,parcarea,aleile parcului,locurile de joaca
pentru copii.

Termen
realizare

Resurse

Responsabili

Ianuarie

Beneficiari
i
Legii
416/2001

Viceprimar
Simion Ion

Beneficiari
i
Legii
416/2001

Viceprimar
Simion Ion

Beneficiari
i Legii
416/2001

Viceprimar
Simion Ion

Februarie

Martie
Aprilie

Mai

Lucrari de
salubrizare,intreti
nere spatii verzi si
domeniul public

-indepartare resturi vegetale,Frunze
uscate,gunoaie,deseuri de pe domeniul public,aleile
primariei,parcarea primariei ,aleile parcului,locurile
de joaca pentru copii.

Inspector
Dobrin Gabriela

Inspector
Dobrin Gabriela

IUNIE
IULIE
AUGUST

5

Inspector
Dobrin Gabriela

SEPTEM.
OCTOM.

Beneficiari
i
Legii
416/2001
Beneficiari
i
Legii
416/2001

Viceprimar
Simion Ion
Inspector
Dobrin Gabriela
Viceprimar
Simion Ion
Inspector
Dobrin Gabriela

6

Lucrari de
deszapezire( daca
este cazul) si
curatare a
santurilor de
scurgere

-Curatat zapada si ghiata(daca este cazul)pe aleile
primariei,aleile parcului,trotuare,parcare
primarie,locuri de joaca pentru copii.
- Spargerea ghetii in zonele cu circulatie
intense(scoli,gradinite,dispensar)

NOIEMB.

DECEMB.

Beneficiari
i
Legii
416/2001

Viceprimar
Simion Ion
Inspector
Dobrin Gabriela

