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ROMÂNIA         Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                  Secretar, 
COMUNA CRASNA                Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local ce se vor  

realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă,  
 în anul 2019 

 

Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 
-  expunerea de motive a primarului cu nr..; 
- raportul compartimentului de resort cu nr..; 
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
-  prevederile art. 6, alin. 7, 8  şi 9 din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
completările şi modificările ulterioare,  privind venitul minim garantat; 
- prevederile art.28 alin.(3) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.(6), pct.2 şi art.45 alin.(1) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local care se vor realiza de 
beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garanatat, cu modificările şi 
completările ulterioare,  persoane apte de muncă, în anul 2019,  conform Anexei nr.1., care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează compartimentul de asistenţă 
socială. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
- Primarul comunei; 
- Compartiment asistenţă socială; 
- Site – ul: www.primariacrasna.ro; 
- Dosar hotărâri. 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
BOGYA MIKLOS 

Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 

abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
Nr. 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea  Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local ce se vor  

realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, apte de muncă în anul 2019 

 
 
 În conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare, intră în competența Primarului să 
întocmească planul de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea prestării orelor 
de muncă de către persoanele beneficiare de ajutor social. Acest plan se aprobă prin 
hotărâre a Consiliului Local. 

Astfel, art.6, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare stabilește: 

”Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, 
una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului 
social din familia beneficiară, au 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.” 

 Potrivit art.6, alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare stabilește: 

“Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de 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. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin 
hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor 
partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de 
lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin 
hotărâre a consiliului local. “ 

Propun aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local ce se vor  
realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, apte de muncă în anul 2019. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre. 
 

PRIMAR 

BOGYA MIKLÓS 
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ROMÂNIA               APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ             PRIMAR 
COMUNA CRASNA          BOGYA MIKLOS 
Nr. 

 
RAPORT 

privind aprobarea  Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local ce se vor  
realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, apte de muncă în anul 2019 

 
 Având în vedere prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,  pentru 

sumele acordate ca ajutor social, una dintre 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. 

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

consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului. 

Propun aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări de interes local ce se vor  

realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001, apte de muncă în anul 2019. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre. 

 

Inspector compartiment asistența socială, 

Hajas Erika 

But Ioana-Mariana 

 

 


