ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA SLACIA
CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE
privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat
în anul 2011 de către beneficiarii venitului minim garantat

Consiliul Local al comunei Salcia, judeţul Prahova;
Având în vedere expunerea de motive a primarului , în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre;
Având în vedere referatul nr.683 din9.03.2011 întocmit de
Compartimentul de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei
comunei Salcia ;
In conformitate cu prevederile art.6 aliniatele (2), (7), (8) şi (9) din Legea
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată până la data de 01.01.2011;
Având în vedere prevederile art.28 alin.(1- 7) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat, actualizată;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit a),
pct. 2 si 16 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 aliniat (2), litera e) şi alin. (6) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă planul de acţiuni sau de lucrări de interes local lunar privind obiectivele şi
lucrările comunitare, care vor fi realizate în anul 2011 de către beneficiarii venitului minim garantat
conform Anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2. Compartimentul de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară are
obligaţia de a transmite Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Prahova, planul de acţiuni sau de
lucrări de interes local aprobat prin hotărâre de către Consiliul local.
Art.3. Viceprimarul comunei Salcia şi Compartimentul de Asistenţă Socială, Protecţie
Socială şi Autoritate Tutelară vor prezenta lunar o situaţie cu lucrările efectuate în conformitate cu
planul de activităţi aprobat pentru anul 2011.
Art.4. Compartimentul de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară, vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. Secretarul comunei Salcia va comunica în copie prezenta hotărâre:
-Instituţiei Prefectului judeţului Prahova;
-Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Prahova ;
-Primarului comunei Salcia ;
-Compartimentul de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier: TOADER ALEXANDRU

Contrasemnează,
SECRETAR
Mihail DUMITRU ,

Nr. 10.
din 13 martie 2011

PRIMARIA COMUNEI SALCIA
JUDETUL PRAHOVA
COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA

Nr.683/9 martie 2011

REFERAT
Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizată, “Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, 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.
(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.
(8) Primarul are obligaţia să afişeze lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele
care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
(9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local.”
În conformitate cu prevederile art. 7^1 alin.(1) Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana
care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru
prestarea unei munci.
(2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.
Compartimentul de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară are în prezent
în evidenţă un număr de 70 dosare, din care 45 persoane sunt apte de muncă şi acestea trebuie să
efectueze 3115 ore/lună de muncă.
Având în vedere planul de activităţi şi obiectivele propuse de , beneficiarii ajutorului social
conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, vor efectua orele de muncă lunar
sub directa îndrumare a viceprimarului comunei Salcia , după listele cu orele muncă emise de
Compartimentul de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară în conformitate cu
prevederile legislative. Pontajele întocmite de viceprimar vor fi vizate de primar şi predate până la data de
25 a fiecărei luni pentru transmiterea acestora însoţite de alte acte stipulate în lege către Agenţia Judeţeană
pentru Prestaţii Sociale Prahova , pentru efectuarea plăţii ajutorului social.
Viceprimarul comunei Salcia împreună cu Compartimentul de Asistenţă Socială, Protecţie
Socială şi Autoritate Tutelară supune materialele prezentate comisiilor abilitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Salcia spre aprobare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Viceprimar ,
Toader Alexandru,

Referent,
Neagu Gabriela ,

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
actualizată, “Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, 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.
(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.
(8) Primarul are obligaţia să afişeze lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi
persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
(9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a consiliului
local.”
In cadrul Compartimentul de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară în prezent
în evidenţă se află înregistraţi un număr de 70 dosare, din care 45 persoane sunt apte de muncă şi acestea
trebuie să efectueze 3115 ore/lună de muncă. Acest număr diferă de la o lună la alta funcţie de prezentarea
actelor la dosar schimbarea veniturilor in diverse cazuri sau alte motive pe care familia sau persoana
singură le aduce la cunoştinţa primarului conform prevederilor legale sau din verificările efecuate de
personalul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului prin ancheta
socială la domiciliul indicat de solicitant.
Munca în folsul comunităţii se desfăşoară sub îndrumarea viceprimarului comunei Salcia care
întocmeşte şi pontajele cu beneficiarii ajutorului social. Incepând cu noua legislaţie aceste situaţii vor fi
prezentate Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Prahova , în vederea efectuării plătii familiilor acelor
beneficiari care au prestat orele cuvenite şi celor scutiţi de muncă conform actelor justificative depuse la
dosar.

Iniţiator,
Primar ,
Dan Bostina ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCIA
JUDETUL PRAHOVA

ANEXA LA HOTARAREA NR.10/2011

Planul de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local
care vor fi efectuate cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, in anul 2011
Obiectiv

Acţiuni şi masuri inteprinse

Lucrări de întreţienere
drumuri locale

Lucrări de întreţienre a drumurilor locale şi executări
de şanturi si riidicarea pietrei şi a altor materiale de
pe marginea drumului ,decolmatarea podetelor
-lucrări de curăţire a pârâului Valea Câinelui pe
intreaga perioada a anului prin indepărtaea vegetatie
specifice,crescute in albia paraului,îndepărtarea
gunoaielor depozitate in aceste zone, declomatare,etc.
-lucrări de curăţire a pârâului Rast pe intreaga
perioadă a anului prin îndepărtarea gunoaielor
depozitate în aceste zone, decolmatare,etc.
Curatirea santurilor de scurgerea a apei rezultată din
ploi si zăpezi,indepărtarea resturilor vegetale,a
maracinisurilor, a gunoaielor,intretinerea
acostamentelor, etc.

Lucrari de curatire
manuala a albiilor
paraurilor de pe raza
comunei Salcia

Lucrari de curatare a
resturilor vegetale aflate
pe marginea drumurilor
locale ,comunale si
judetene
Lucrari de intretinere in
incinta curtilor
institutiilor publice
Lucrari de demolare a
constructiilor dezactivate
din domeniul public si
privat al comunei
Spart lemne de foc
pentru instituţiile publice

Taiat iarba,curatat santuri de scurgere,curatat
jgheaburi cladiri,reparatii garduri, indepartarea
gunoaielor, vopsirea gardurilor,etc.
Demolarea propriu-zisă, selectarea materialelor
refolosibile si transferul acestora in locuri special
amenajate,pregatirea terenurilor in vederea redarii
unei noi destinatii
Activităţi de debitare si spart lemne de goc pentru
incalzirea scolilor,primariei si altor institutii de

Total zile
alocate

Termen de
realizare

60

Martieoctombrie

Responsabil
Toader
Alexandru
Toader
Alexandru

35

Aprilie noiembrie

40

permanent

Toader
Alexandru

30

Aprilieseptembrie

Toader
Alexandru

10

Cand este
nevoie

Toader
Alexandru

Octombriedecembrie

Toader

20

in timpul sezonului rece
Alte activitati de interes
local si utilitate publica
Intretinerea in sezonul
rece a drumurilor
comunale si locale

interes local
Diferite activitati de intretinere si reparatii,
ocazionate de producerea unor fenomene
naturale(ploi torentiale, vant
puternic,incendii,cutremure)
Indepartarea zăpezii cu mijloace mecanice sau
manuale,imprastierea materialelor antiderapante

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Toader Alexandru,

19

permanent

Alexandru
Toader
Alexandru

25

Decembriemartie

Toader
Alexandru

CONTRASEMNEAZĂ :
Secretar,
Dumitru Mihail,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCIA
JUDETUL PRAHOVA
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