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Proiect de hotărâre 
Nr. 9  din 18.01.2018 

privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local  
pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de  

persoanele beneficiare de ajutor social 
 
 

 

Inițiator: 
 

primar  
Alin-Adrian NICA 

 
Aviz favorabil 

secretar comună 

Avize necesare: 
 

EDUX 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuţie la şedinţa din        25.01.2018 

 



 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 386 din 18.01.2018 

aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local  
pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de  

persoanele beneficiare de ajutor social 

 
 

           În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea 

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

completările ulterioare, trebuie stabilite la nivel local lucrările ce vor fi 

executate de beneficiarii de ajutoare sociale apţi de muncă. 

 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre  în forma iniţială sau 

cu amendamente 

 
 

primarul comunei Dudeştii Noi, 
 

Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
nr. 385  din 18.01.2018 

priivnd aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local  
pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de  

persoanele beneficiare de ajutor social 

 
 

 

               În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 "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." din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, trebuie stabilite la nivel local lucrările ce vor fi 

executate de beneficiarii de ajutoare sociale apţi de muncă. 

         În comuna Dudeştii Noi sunt  12  persoane apte de muncă. 

În consecință propun inițierea unui proiect de hotărâre -------------------. 

 

 
întocmit asistent social 

Flavia – Claudia Trîmbiţă Olteanu   
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

HOTĂRÂREA 
Nr.  din 25.01.2018 

privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local  
pentru repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de  

persoanele beneficiare de ajutor social 
 

Având în vedere  prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

luând act de: 
 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr.386/2018, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), teza 
a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, b) raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi,  înregistrat 
sub nr.294/2017,   

           b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului,            
înregistrat sub nr.385/2018;    

c) raportul Comisiei de specialitate EDUX  a  Consiliului Local, 
d)  avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre 

în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliu local 
aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
având la bază prevederile art.36, alin.2, lit.d, art. 45 alin (1), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre 

 
 
Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social 
prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe 
parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de solicitările venite 
din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă.- 
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Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică, în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului judeţului Timiş, primarului 
comunei Dudeştii Noi, Agenţiei de Prestări şi Inspecţie Socială a Judeţului Timiş şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la avizierul Primăriei Comunei Dudeştii Noi, 
precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.- 

 
            

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A1 
LL/LL 
EX.4 
 

 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Daniel-Emanuel LUPĂȘTEAN 

L.S. 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.  din 25.01.2018 

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor 

social 

Nr. 
crt 

 ACŢIUNI ŞI TERMENE   

OBIECTIVE MĂSURI DE RESURSE RESPONSABILITĂŢI 
 ÎNTREPRINSE REALIZARE   

  îndepărtarea    

 Lucrări de vegetaţiei    

 întreţinere şi ierboase, a    

 înfrumuseţare a vegetaţiei  beneficiarii  

 zonelor publice din lemnoase, a  de ajutor Persoana cu atribuţii de 
 comuna Dudeştii gunoaielor, permanent social, asistent social din 

l Noi (străzile şi întreţinerea  potrivit aparatul de specialitate a 
 Drumurile acostamentelor,  Legii primarului 
 comunale, căminul vopsirea şi  nr.416/2001  

 cultural, primăria, repararea    

 postul de poliţie, gardurilor,    

 biserica, plantarea de pomi    

 grădiniţă, şi fructiferi, arbuşti,    

 şcoală) flori, etc.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


