
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  Nr.    . 
 

Din 31.01.2022 
 

Privind: aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă beneficiarilor de ajutor social şi părinţilor copiilor pentru care s-au dispus măsuri speciale 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8439/29.12.2020 

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.71/04.01.2022; 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr. 95 din 
05.01.2022; 
 Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr. 4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familie; 
 Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit. “b” din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) şi (7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Avand în vedere prevederile art.28 alin.(3) din H.G. nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.67 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În baza art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1.- Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate de către beneficiarii de ajutor social, acordat în baza Legii 
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către părinţii 
apţi de muncă obligaţi la întreţinerea copilului, în condiţiile Legii nr.272/2004, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.3.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta hotărâre 
celor interesați. 
                                                                         INIȚIATOR, 

                                                                     P R I M A R , 
                                                                               Gheoca Maricel 
Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL, 
Toma Zanfirica  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr.71 din 04.01.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social şi părinţilor copiilor pentru 
care s-au dispus măsuri speciale 

 
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001, 

privind ajutorul social, cu modificarile si completarile ulterioare, 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. 

Potrivit prevederilor art.6 alin.(7) din actul normativ mai sus aratat, „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”. 

De asemenea, în cazul părinţilor copiilor pentru care s-au dispus măsuri de plasament, 
şi sunt obligaţi de instanţă să presteze intre 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni 
sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza 
administrativ-teritorială în care au domiciliul sau reşedinţa, acţiunile şi lucrările respective sunt 
incluse în planul de acţiuni sau lucrări de interes local, întocmit conform dispoziţiilor legale în 
vigoare, în condiţiile art.67 Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru anul 2022, propun Consiliului local aprobarea  Planului anual de acţiuni sau 
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor cu obligaţiile mai sus 
arătate, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

Planul de acţiuni sau lucrări de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor 
social,  precum si persoanele ce urmeaza să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local  
este transmis Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Galaţi şi afişat la sediul primăriei. 
 Consiliul local are competenţa adoptării proiectului de hotărâre prezentat in 
confomitate cu prevederile legislative arătate mai sus. 
 

      P R I M A R , 

             Gheoca Maricel 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Serviciul public de Asistenţă Socială 
Nr.95 din 05.01.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social şi părinţilor copiilor pentru care s-au dispus 
măsuri speciale 

 
 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.  136 alin.(1)  din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
“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”. 

De asemenea, în cazul părinţilor copiilor pentru care s-au dispus măsuri de plasament, şi sunt 
obligaţi de instanţă să presteze intre 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes 
local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ-teritorială în care au domiciliul 
sau reşedinţa, acţiunile şi lucrările respective sunt incluse în planul de acţiuni sau lucrări de interes local, 
întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare, în condiţiile art.67 Legea nr.272/2004, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează 
următoarele: 
    “(1) Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului în 
condiţiile prezentei legi va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea 
acestuia, în condiţiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul judeţului, 
respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureşti, de unde provine copilul. 
    (2) Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă părintele apt de muncă 
să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes local, pe durata 
aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa. 
    (3) Acţiunile şi lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acţiuni sau lucrări de interes local, 
întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare. “ 

Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea prevederilor art.129 alin. (2) lit.”d” şi alin.(7) lit.„b” 
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Faţă de cele prezentate, Consiliul local are competenţa de a adopta proiectul de hotărâre, potrivit 
prevederilor legislaţiei in domeniu, in sedinţa ordinară din luna ianuarie 2022. 
  
 
      INSPECTOR , 
         Antohe Ianina Cătălina 
  
  

  



Anexa 
 la H.C.L.Nr......din 31.01.2022 

     
  

 
PLAN DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

 
Întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare 
și art.67 Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termene de  
realizare 

Resurse Responsabil 

1 
 
 
 
 

Întreţinerea 
drumurilor 
publice de pe 
raza 
comunei 
Iveşti 

a) întreţinere a acostamentului, 
scuarurilor, si zonelor verzi 
(măturare, strâns hârtii, strâns 
PET-uri, strâns frunze, săpare, 
greblare) 

b) vopsit borduri, vopsit bănci,  
c) tăiat iarba, curățat resturi 

vegetale, mărăcinișuri. 
d) incărcarea gunoiului rezultat de la 

curățenie și transportul acestuia 
in locurile special amenajate; 

e) întreţinerea zonelor verzi: 
plantare flori și plantare arbori și 
arbusti, udare, văruirea pomilor  

f) Intreținerea, curățarea și 
decolmatarea șanțurilor și 
rigolelor de scurgere a apei 

g) descărcat coşuri de gunoi; 
h) întreţinerea curăţeniei în staţiile 

auto; 
i) curatarea rigolelor si 

decolmatarea şanţurilor pentru 
preluarea apei pluviale; 

Permanent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoanele cu 
obligații conform 

Legii nr.416/2001 și 
art.67 din Legea 

nr.272/2004 
 
 

Viceprimarul 
comunei 

Iveşti 
 

j) îndepărtarea zăpezii cu  mijloace 
manuale; 

k) împrăştierea materialelor 
antiderapante in zonele in care nu 
acces utilajele de 
deszăpezire/sărărițe; 

l) îndepărtat zăpada de pe trotuare, alei 
şi spaţii de parcare. 

Lunile 
1 – 4 

şi 
10 - 12, 

2 
 
 

Lucrări 
executate în 
cadrul 
şcolilor şi 
grădiniţelor 

a) lucrări de salubrizare a incintei şi 
întreţinerea      curăţeniei; 

b) întreţinerea spaţiilor verzi: plantare 
flori si plantare arbori si arbusti, udare, 
varuirea pomilor 

Permanent 

3 
 
 

Întreţinerea 
curăţeniei la 
piaţa 
agroalimenta
ră 
 

a) măturat şi strâns gunoaiele după 
închiderea activității la piaţa 
agroalimentară; 

b) spălat pereții – faianța și gresia, și 
geamurile în halele de carne, pește, 
lactate; 

Permanent 



c) spălat pereții interior și exterior și 
tarabele din halele de legume, fructe. 

d) Cosit iarba, udat spațiile verzi 
e) Văruit copacii, bordurile și gardurile 
f) curăţat canalele şi rigolele de 

scurgere şi colectare a apei pluviale. 

4 
 
 

Întreţinerea 
platformelor 
betonate de 
la locurile 
amenajate 
pentru 
colectarea 
deșeurilor 
menajere și 
a deşeurilor 
de hârtie, 
metal, 
plastic, și 
sticlă 

a) spălat şi curăţat platforma betonată; 
b) poziționarea pubelelor și 

containerelor pentru colectarea 
gunoiului menajer de la ghenele de 
gunoi. 

Permanent 

5 
 
 
 

Lucrări de 
întreţinere în 
zona 
cimitirelor din 
Iveşti şi 
Buceşti 

a) îndepărtarea mărăcinişurilor şi a 
resturilor vegetale, cosit iarba; 

b) întreţinerea gardurilor(văruire); 
c) igienizarea periodică a cimitirelor prin 

îndepărtarea gunoaielor 
depuse/colectate în zonă. 

Ori de câte ori 
este nevoie 

6 Igienizarea 
malurilor 
râului Bârlad 

a) îndepărtarea vegetaţiei specifice 
crescută în albia râului, a materialului 
lemnos si a tuturor obstacolelor din 
albia raului Barlad; 

b) îndepărtarea gunoaielor adunate în 
aceste zone. 

c) Colectare PET-uri aruncate sau aduse 
de apă; 

Ori de câte ori 
este nevoie 

  

7 Lucrări de 
întreţinere la 
Căminul 
Cultural 

a) cosit iarba, văruit pomi; 
b) plantat flori; 
c) întreţinerea spaţiilor verzi. 
d) Curățenie interioară; 
e) Văruit, vopsit spațiile aferente 

centrului de vaccinare. 

Ori de câte ori 
este nevoie 

8 Întreţinere 
Baze 
Sportive 
comuna 
Iveşti: 
-Stadionul 
comunal 
-Sala de 
sport Școala 
profesională 
H.P. 
Bengescu  
-Baza 
Sportivă str. 
Aviatiei  

a) tăiat iarba, curăţat şanţuri de 
scurgere; 

b) udarea şi menţinerea în stare bună a 
vegetaţiei; 

c) plantat pomi. 
d) Igienizare interior; 

Ori  de câte ori 
este nevoie 



9 Lucrări de 
întreţinere şi 
ameliorare a 
suprafețelor 
de păşune 
comunală, 
libere de 
contract 

a) îndepărtat resturi vegetale şi 
mărăcinişuri; 

b) împrăştierea muşuroaielor de pământ; 
c) curăţat de scaieţi; 
d) împrăştiat îngrăşăminte naturale şi 

chimice. 
 

Ori  de câte ori 
este nevoie 

10 Curăţenie în 
curţile 
bisericilor din 
Iveşti şi 
Buceşti 

a) cosit iarba, udat iarba, văruit pomi; 
b) văruit garduri. 
c) Cosit iarba 
d) indepartat resturi vegetale 

 

Ori  de câte ori 
este nevoie 

11 Lucrări de 
curăţare a 
străzilor din 
Iveşti şi 
Buceşti 

a) curăţarea rigolelor si şanţurilor 
marginale; 

b) îndepărtarea resturilor vegetale, a 
gunoaielor şi transportarea acestora 
în locuri special amenajate. 

Permanent 

Persoanele cu 
obligații conform 

Legii nr.416/2001 și 
art.67 din Legea 

nr.272/2004 
 
 
 
 
 

Viceprimarul 
comunei 

Iveşti 
 

12 Întreţinerea 
zonei 
centrale a 
comunei 

a) măturat şi strâns gunoiul; 
b) plantat pomi şi flori; 
c) tuns iarba şi udat; 
d) întreţinerea spaţiilor verzi; 

Permanent  

 
13 

Întreţinerea 
zonei 
adiacente 
CFR inclusiv 
statiile CFR 

a) tăiat şi curatat spatiile verzi; 
b) taiat maracinisurile din zona 
c) cărat resturile vegetale  de pe zona 

CFR; 
d) tăiat mărăcinişurile din zonă. 
e) Văruit zonele publice (peron, clădiri 

exterior, garduri, stalpi etc) 

Ori  de câte ori 
este nevoie 

14 Intretinerea 
si 
amenajarea 
spatiilor verzi 
din jurul 
Cabinetelor 
medicale si a 
Spitalului din 
comuna 

a) măturat şi strâns gunoiul; 
b) plantat pomi şi flori; 
c) tuns iarba şi udat; 
d) întreţinerea spaţiilor verzi 

Ori  de câte ori 
este nevoie 

 
15 

Întreţinerea, 
cosmetizare
a si 
asigurarea 
pazei 
parcurilor  
din comuna 
Iveşti 

a) tuns şi cărat iarbă; 
b) întreţinere instalaţii joacă; 
c) întreţinere arbuşti. 
d)  

Permanent  

16 Lucrari de 
intretinere a 
podurilor si 
podetelor 

a) lucrari de despotmolire la poduri si 
podete pentru asigurarea sectiunilor 
de scurgere a cursurilor de apă 

 

Ori  de câte ori 
este nevoie 

17 Intretinere 
canalelor de 
desecare si a 
drumurilor 
publice din 

a) tăierea si indepărtarea mărăcinişului 
din canalele de desecare 

b) tăierea şi indepărtarea mărăcinişului 
de pe părţile laterale ale drumurilor 

Ori  de câte ori 
este nevoie 



extravilan 
care asigură 
accesul la 
exploatatiile 
agricole 

publice din extravilan care asigură 
accesul la exploataţiile agricole 
 

18 Intreţinerea 
suprafeţelor 
pe care sunt 
depozitate 
sporadic 
deşeuri 
inerte 

a) colectarea selectivă a deşeurilor 
reciclabile 

b) ridicarea deşeurilor colectate și 
depozitarea la platforma specială; 

c) asigurarea zilnică a pazei in vederea 
depozitării ilegale a deşeurilor 

 

Ori  de câte ori 
este nevoie Persoanele cu 

obligații conform 
Legii nr.416/2001 și 

art.67 din Legea 
nr.272/2004 

 

20 Intreţinerea 
şi asigurarea 
pazei la 
amenajarea 
„Festivalul 
viei şi vinului” 

a) văruit pomi, văruit borduri 
b) plantat pomi și viță de vie 
c) intreţinerea spaţiilor verzi din incintă 
d) asigurarea pazei pe timpul zilei, 

pentru prevenirea sustragerii sau 
degradării bunurilor; 

e) vopsit tonete, scenă, bănci, 
imprejmuire din lemn; 

Ori  de câte ori 
este nevoie 

Persoanele cu 
obligații conform 

Legii nr.416/2001 și 
art.67 din Legea 

nr.272/2004 
 

Viceprimarul 
comunei 

Ivești 

21 Toaletarea 
periodică a 
copacilor 
care ating 
firele 
electrice 

a) tăiat crengi 
b) strâns şi transportat crengi 
c) curăţenia pe frontul de lucru 

Ori  de câte ori 
este nevoie 

22 Intreținerea 
terenurilor 
proprietate 
privată a 
comunei 
Ivești/ 
terenuri 
rezervă fond 
funciar. 

a) Colectarea periodică a deşeurilor 
depozitate necontrolat pe terenurile 
proprietate privată a comunei 
Ivești/terenuri rezervă fond funciar . 

Ori  de câte ori 
este nevoie 

 
NOTĂ: 
 
Evidenţa repartizării orelor de muncă va fi asigurată de  Serviciul Public de Asistenţă Socială. 
Evidenţa efectuării orelor de muncă va fi asigurată de Viceprimarul Comunei Iveşti. 
Instructajul  privind normele de sănătate şi securitate a muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni de 
interes local, se va efectua de către responsabilul SSM și verificarea instructajului va fi monitorizată de personalul 
Serviciului Public de Asistență Socială care are în evidență persoanele cu obligația efectuării orelor de muncă. 

            
 
    P R I M A R ,      SECRETAR GENERAL, 
 
  Gheoca Maricel                Toma Zanfirica 


