
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TALEA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea  

orelor de muncă care vor fi prestate de către beneficiarii de ajutor social 
 

Având în vedere : 
 - referatul de aprobare nr.1858/22 decembrie 2022 al domnului Neagoe Cristian, primarul 
comunei Talea, prin care se propune aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă care vor fi prestate de către beneficiarii de ajutor social ; 
 - raportul de specialitate nr.1861/22 decembrie 2022 al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Talea ; 
 - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Talea ; 
 În baza prevederilor : 

- art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- art.28 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
 - art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 
 Consiliul Local al comunei Talea adoptă prezenta hotărâre : 
 
 Art.1 – Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă care vor fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2023. 
 Art.3 – Le data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Local Talea nr.40 din data de 28 decembrie 2021. 
 Art.4 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunatalea.ro si va fi comunicată de catre secretarul general al comunei 
instituțiilor, autoritătilor și persoanelor interesate. 

        
       INIȚIATOR  

                                PRIMAR 
                      CRISTIAN NEAGOE        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                    LAURENȚIU PASCU 
            
 

Nr.47 din 22 decembrie 2022



        
ANEXA la proiectul de hotărâre nr.47/22 decembrie 2022 

 
 
 

Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă care vor fi prestate de către beneficiarii de ajutor social 

 
Nr. 
crt. 

 
Obiectiv 

Acţiuni şi măsuri 
întreprinse 

Termene de 
realizare 

 
Resurse 

 
1 

Instituții publice (Primăria 
comunei Talea, Școala 

cls.I-VIII Talea, Grădinița 
Talea) 

 
 
 
 
 
 

- întreținerea spațiului verde, 
îndepărtarea resturilor vegetale, a 
deșeurilor. 
- tăiatul și depozitatul lemnelor de foc 
pentru perioada de iarnă. 

 
 

Permanent 

 
 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 
2 

 
Salubrizare străzi 

 
 
 
 

- colectarea deșeurilor, colectarea 
aluviunilor, transferul acestora în 
locuri special amenjate. 

 
Permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 
 

3 
 

Decolmatarea șanțurilor 
din comuna Talea 

- curățarea șanțurilor de scurgere a 
apei, îndepărtarea resturilor vegetale, 
a gunoaielor, amenajare șanțuri 

 
Permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 
 

4 
Rețeaua de aducțiune și 

distribuție a apei potabile 
din comuna Talea 

 
 

- lucrări de săpături manuale în cazul 
producerii de avarii la rețeaua de 
alimentare cu apa potabilă a comunei 
Talea. 
 

 
Permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 
5 

Lucrări de întreținere a 
acostamentului pe 
lungimea drumului 

județean 

- curățarea și îndepărtarea resturilor 
vegetale, a marăcinișurilor, 
gunoaielor, întreținerea 
acostamentelor. 

 
 

Permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 
6 

 
Efectuat curațenie baze 

sportive 

- igienizare, tăiat iarba, curățare de 
mărăcinișuri, de resturi vegetale, de 
gunoaie, transferul acestora în locuri 
amenajate. 

 
Permanent 

 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 
 

7 

 
Degajarea zonelor centrale 

de zăpada, a trotuarelor 

- curățarea și îndepărtarea zăpezii cu 
mijloace manuale, împrăștierea de 
material antiderapant. 

Ianuarie, 
februarie, 

martie, 
noiembrie, 
decembrie 

 

 
 

Beneficiarii 
Legii 416/2001 

 
 

8 

 
Alte activități de interes și 

utilitate publică 

- diferite activități de întreținere și 
reparații ocazionate de producerea 
unor fenomene naturale (ploi 
torențiale, vânt puternic, inundații, 
etc.). 

 
 

Permanent 

 
Beneficiarii Legii 

416/2001 

 

       INIȚIATOR  
                                PRIMAR 
                      CRISTIAN NEAGOE        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                    LAURENȚIU PASCU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
COMUNA TALEA 
PRIMAR 
Nr.1858/22 decembrie 2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări 
de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care vor fi prestate de către beneficiarii 

de ajutor social 
 

În conformitate cu prevederile legale prevazute la art.6. alin.7 din Legea nr. 416/2001 - 

Legea privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, primarii au 

obligația să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă,  să țină evidența acestor ore și să asigure instructajul privind tehnica 

securitații în muncă. 

Planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului 

local.  

Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor 

social precum și persoanele ce urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local va fi 

transmis agențiilor pentru prestații sociale județene și afișat la sediul primăriei. 

 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și 

completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor 

social are obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local, conform anexei ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Față de cele prezentate propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 
PRIMAR, 

Cristian NEAGOE 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TALEA 
SECRETAR GENERAL 
Nr.1861/22 decembrie 2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări 

de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care vor fi prestate de către beneficiarii de ajutor 
social 

 

 Proiectul de hotărâre a fost elaborat în baza actelor normative care reglementează acordarea 
venitului minim garantat, respectiv Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului României nr.50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Familiile și persoanele singure care nu realizează venituri sau ale căror venituri se situează 
sub nivelul venitului minim garantat, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistență 
socială.Acesta se acordă sub forma unui ajutor social lunar, cu respectarea condițiilor prevăzute de 
lege. 
 Necesitatea și oportunitatea inițierii proiectului de hotărâre : 
 Pentru sumele acordate cu titlul de ajutor social, în conformitate cu prevederile art.6 din 
Legea nr.416/2001, beneficiarii și primarul au următoarele obligații : 

(2) 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.” 

La momentul actual, avem un număr de 4 persoane singure sau familii beneficiare de venit 
minim garantat acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001.Din cele cele 4 persoane singure sau 
familii beneficiare de ajutor social, există persoane apte de muncă în 4 familii, persoane care au 
obligația de a efectua lunar acțiuni și lucrări de interes local. 
 Concluzii :             
 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă care vor fi prestate de către beneficiarii de ajutor social îndeplinește 
condițiile de legalitate pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Talea. 

 

SECRETAR GENERAL 
Laurențiu PASCU 

 
 
 


