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H O T Ă R Â R E A  Nr.   1 
 

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. 
 
 

 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează 
                  SECRETAR GENERAL, 

  Gîrlescu Victor     Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 

 
Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  17 

Numar voturi inregistrate: Pentru= 16 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 1 



 

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 
  
  


