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Nr. 5  din  26.01.2022 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                               

privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022, 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore 

apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 

 

 

 Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrat sub nr. 

5/26.01.2022, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al secretarului general al 

comunei Tiream, înregistrată sub nr. 5/26.01.2022 și avizul de aprobare al comisiei de 

specialitate  nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

 În conformitate cu prevederile  art. 6 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 

privi venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  și ale art. 28 alin. 

(1) și (3) din Anexa la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

și completările ulterioare; 

         În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b), art. 139 

alin. (1),  şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art. 1. - Se aprobă Planului anual de acţiuni şi de lucrări de interes local pe 

anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore 

apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Supravegherea beneficiarilor de ajutor social, apţi de muncă, pe toată 

durata desfăşurării lucrărilor se va efectua de către viceprimarul comunei Tiream. 

Art.3 . - Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum și lista cuprinzând 

persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local se va afişa la 

începutul fiecărei luni calendaristice, la avizierul primăriei comunei Tiream. 

Art.4. - Planul anual de acțiuni  și de lucrări de interes local pe anul 2022 poate fi 

reactualizat de consiliul local, prin hotărâre.  
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Art. 5. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul 

comunei Tiream şi consilierul cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de 

specialitate a primarului comunei Tiream. 

          Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 

comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Satu Mare, viceprimarului comunei Tiream, Compartimentului de 

asistenţă socială, se publică pe site-ul www.tiream.ro și prin afişarea la avizierul Primăriei 

comunei Tiream. 

 

                                                        Tiream, la 26.01.2022 

 

 

                           I N I Ţ I A T O R                                    Avizat pentru legalitate: 

                               PRIMAR,                                             Secretar generat UAT 

                           dl. Tar Nicolae                                           cj. Candid Humă 
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               Anexă la proiect 

 

Planul anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2022 

 

            Tabelul cuprinde lucrările care se vor efectua lunar, calculând și timpul necesar 

pentru efectuarea lucrării: 

NR. 

CRT 

FELUL LUCRARII TIMP NECESAR 

(ORE)/AN 

1 Tuns iarba : primărie, parc, moară 300 

2 Tuns iarba teren de fotbal 500 

3 Tuns iarba : cămine culturale Tiream, Vezendiu, 

Portița,  
500 

4 Curățat șanțurile din localități 120 

5 Curătenie vestiar / teren fotbal 150 

6 Curățat șanțurile din fața căminului cultural, poliție 250 

7 Cosit iarba la intrările în localitățile: Tiream, 

Vezendiu , Portița 
402 

8 Intreținerea parcului (tuns arbori, trandafiri) 502 

9 Curățenie cămine culturale 300 

10 Colectartea deșeurilor menajere 400 

11 Colectarea de PET-uri, sticle 400 

12 Lucrări de curățenie și amenajare clădire primărie 300 

13 Lucrări de curățenie și amenajare cămin cultural 200 

14 Lucrari de curățenie și amenajare vestiar teren sport 350 

15 Curățarea șanțurilor (primărie, parc, poliție, Cămine 

culturale Tiream, Vezendiu și Portița, etc) 
400 

16 Curațarea șanțurilor de scurgere a apei în afara 

comunei 
250 

17 Cosit iarba zona de agreement și sport 250 

18 Intreținere, tuns iarba în satele Vezendiu și Portița 440 

19 Tăiat lemne  400 

20 Măturat trotuare și drumuri 500 

21 Lucrări de deszăpezire drumuri, trotuare 450 

22 Văruit copaci 100 
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23 Vopsit garduri 100 

24 Alte acțiuni neprevizibile 500 

TOTAL 

ORE 

 
8.064 

 

Numărul persoanelor care beneficiază de ajutor social, sunt apți de muncă și au obligația 

de a efectua activități de interes public este : 41 

În total au de efectuat : 1008 zile 

Calculat în ore, este echivalent cu: 8064 ore / an ; respectiv 672 ore/ lună 

 

Tiream, la  26.01.2022 

 

 

 Initiator proiect,                                                                   Avizat pentru legalitate, 
    PRIMAR                                                                    Secretar general UAT Tiream         
 Tar  Nicolae                     cj. Candid Humă                                                 
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Nr. 5  din 26.01.2022 

 

REFERAT  DE APROBARE 

 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă 

din familia beneficiară de ajutor social 

 

 În conformitate cu prevederile art. 6, alin.(2), (3), (4),(5) şi (6)  din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare :                                                 

“Art. 6. - (2)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 și cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii.  

 (3) Fac excepţie de la prevederile alin.(2) familiile care ajutorul social rezultatdin calcul 

este de până la 50 lei/lună : pentru acestea orele de muncă  se stabilesc trimestrial şi se 

efectuează în prima lună de plată.   

 (4) Orele de munca prevazute la alin. (2) si (3) se insumeaza pentru toate persoanele 

apte de munca din familia beneficiara de ajutor social si se calculeaza proportional cu 

cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif 

orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la 

durata medie lunara a timpului de munca.     

(5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de  21,25  se stabileşte prin 

împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore pe zi . Fracţiile se întregesc în plus.                                                                                                         

(6) In situatia in care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de 

interes local se afla in incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut total ori partial 

capacitatea de munca, obligatia de a presta actiunile sau lucrarile de interes local 

prevazute la alin. (2) se transfera celorlalte persoane apte de munca din familie, cu 

acordul primarului.”     

         Potrivit prevederilor art.6 alin.(7), (8), (9) şi (10) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art.28 alin.(1), 

(2) şi (3) din Anexa la 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, primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării 

acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru 
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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.                                                                                                              

 Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, 

lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să 

efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. Documentele se transmit agenţiei judeţene 

pentru plăţi şi inspecţie socială în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a 

consiliului local. 

 Acţiunile sau lucrările de interes local cuprinse în planul de acţiuni  pot fi, dar fara 

a se limita la acestea, lucrari de salubrizare si/sau de intretinere spatii verzi, de salubrizare/ 

intretinere obiective publice, inclusiv activitati de sprijinire a serviciilor voluntare pentru 

situatii de urgenta, pe baza recomandarilor acestora, precum si alte activitati specifice 

stabilite prin hotarare a consiliului local.      

Date fiind cele menţionate propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al 

comunei Tiream  proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări 

de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 

persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.                                                                                                                                    

 În conformitate  cu prevederile  art.136, alin.(1), coroborate cu prevederile alin.(8), 

lit. a) al  aceeluiaș  articol  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată,   

 

INIŢIEZ: 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiuni şi de lucrări de 

interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 

către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social. 

 

Tiream, la 26.01.2022 

INIŢIATOR PROIECT 

 PRIMAR - TAR NICOLAE 
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Nr. 5 din 26.01.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes 

local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către 

persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 

 

 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 

Tiream, prin  consilier  Freund Agneta - Lucia, în temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), 

lit.b) și alin. (10)  din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrative, modificată, formulez 

prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr. 5/26.01.2022 

cu privire  la  aprobarea Planului anual de acţiuni si de lucrări de interes local pe anul 

2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte 

de muncă din familia beneficiară de ajutor social. 

Având în vedere prevederile art. 6, alin.(2), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

Acţiunile sau lucrările de interes local cuprinse în planul de acţiuni pot fi, dar fără 

a se limita la acestea, lucrări de salubrizare și/sau de întreținere spații verzi, de 

salubrizare/ întreținere obiective publice, inclusiv activitțăi de sprijinire a serviciilor 

voluntare pentru situații de urgență, pe baza recomandărilor acestora, precum și alte 

activitțăi specifice stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

Luând în considerare faptul că primăria comunei Tiream, în prezent, acordă 

asitenţă socială  la un număr de aproximativ 41 persoane, reprezentând  persoane singure 

şi familii alcătuite din 2 şi peste 5 persoane, care au depus cerere de acordare a V.M.G. 

potrivit prevederilor legale în vigoare, se impune elaborarea şi aprobarea Planului anual 

de acţiuni de interes local pe anul 2022. 

 Conform planului  anual de actiuni şi lucrări  de interes local pe anul 2022, numărul 

persoanelor care beneficiază de ajutor social şi au obligaţia de a efectua activităţi de 

interes local sunt în număr de 41 care au de efectuat un total de 1.008 zile  de muncă 

echivalat cu  8.064 ore de muncă, pe perioada ianuarie - decembrie 2022.   

 Date fiind cele menţionate şi faptul că  acordarea asistentei sociale persoanelor  

aflate în nevoie socială cade în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale, se 

impune emiterea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiuni si 
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de lucrari de interes local, pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate 

lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social . 

            În acest sens, cu respectarea prevederilor legii propun spre dezbatere și aprobare 

Consiliului local, Proiectul de hotărâre în forma prezentată.     

                                                      

 

               Tiream, la 26.01.2022 

 

Compartiment Asistenţă socială şl Autoritate tutelară 

C O N S I L I E R, 

Freund Agneta – Lucia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red./Tehn.F.A. 

Nr.exemplare :2/2 pag. 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro

