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  PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 923 

din 14.03.2022 
 
privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate în anul 2022 
de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, din data de ......, ora....... 

 Analizând Referatul de aprobare nr. 923/14.03.2022 și Raportul de specialitate nr.  924/14.03.2022, 
precum și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi 
efectuate în anul 2022  de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 
nr.416/2001 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de avizele  comisiilor de specialitate; 
Având în vedere:  
- prevederile art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare; 
- prevederile art.28, alin.(3) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 416/2001 cu modificǎrile si completǎrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr.24/2002 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), art.  139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. - (1) Se aprobă  Planul de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2022  de 
cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face  parte 
integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 

(2) Se aprobă Lista cu beneficiarii de ajutor social şi cu persoanele care urmează să efectueze  acţiuni 
sau lucrări de interes local conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Panczel Szilamer, 
Viceprimarul Comunei Șincai. 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea 
nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 
pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului 
general U.A.T Șincai, delegat,  Primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș pentru 
verificarea legalității, Viceprimarului comunei Șincai, Compartimentului de asistență socială și se publică pe 
pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

Viză de legalitate,                                                                                              Primar, 
SECRETAR GENERAL U.A.T delegat                                                   VASILE POP 

ONAC DAN – CRISTIAN 

 
 
 
    *Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice 

după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL ȘINCAI  ȘI CEA A 

SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI ȘINCAI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
ȘINCAI 

VOTURI PENTRU__, VOTURI ÎMPOTRIVĂ__, VOTURI ABȚINERE 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 

sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 
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923/14.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi 
efectuate in anul 2022 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c), alin. (2) din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2022  de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare 
de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare 

Având în vedere: 

- prevederile art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi 
completǎrile ulterioare; 

- prevederile art.28, alin.(3) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 416/2001 cu modificǎrile si completǎrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2002 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de 
asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile 
prevăzute de lege. Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul 
unei politici naţionale de asistenţă socială.  

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare : „Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor 
prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din 
familia beneficiară, au 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”. 

În acest sens,  primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau 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. În funcţie de solicitarea venită din partea instituţiilor partenere în  organizarea şi 
evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului 
si aprobat prin hotărâre de consiliul local; 

Conform evidenței întocmite de către Compartimentul de Asistență Socială, la Primăria comunei 
Șincai, în prezent, beneficiază de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 
și completările ulterioare, un număr de patrusprezece (14) familii sau persoane singure. Din cele patrusprezece 
familii beneficiare de ajutor social, în nouă familii există persoane apte de muncă, care au obligaţia de a efectua 
lunar acţiuni şi  lucrări de interes local. Lista cu acţiuni şi lucrări de interes local este prevăzută în Anexa nr. 
1 la proiectul de hotărâre, parte integrantă din acesta. 

Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze  acţiuni 
sau lucrări de interes local este prevăzută la anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, parte integrantă din acesta. 
Menționăm faptul că în listă pot apărea modificări întrucât numărul beneficiarilor de ajutor social poate varia 
de la lună la lună.  

Având în vedere expunerea anterior menționată, în temeiul art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
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modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2022  de cǎtre persoanele 
apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Primar 
Pop Vasile 
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Nr. 924/14.03.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi 
efectuate in anul 2022 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

 
Văzând Referatul de aprobare nr. 923/14.03.2022 întocmit de către Primarul comunei La proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2022 de 
cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a inițierii proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2022 de cǎtre persoanele apte 
de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare 
în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, 
prin care precizez următoarele:  

Necesitatea: 
Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau 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 toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. 

Oportunitatea: 
Centralizând evidența din Primăria comunei Șincai, în prezent, beneficiază de prevederile Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, un număr de 
patrusprezece (14) familii sau persoane singure. Din cele patrusprezece familii beneficiare de ajutor social, în 
nouă familii există persoane apte de muncă, care au obligaţia de a efectua lunar acţiuni şi  lucrări de interes 
local. Lista cu acţiuni şi lucrări de interes local este prevăzută în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, parte 
integrantă din acesta. 

Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze  acţiuni 
sau lucrări de interes local este prevăzută la anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, parte integrantă din acesta. 
Menționăm faptul că în listă pot apărea modificări întrucât numărul beneficiarilor de ajutor social poate varia 
de la lună la lună.  

Legalitatea: 
- prevederile art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare; 
- prevederile art.28, alin.(3) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 416/2001 cu modificǎrile si completǎrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr.24/2002 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate 

in anul 2022 de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare” ajustarea preţurilor la apă 
potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A -este intocmit în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare întrunind condițiile de necesitate, oportunitate și de legalitate si 
drept urmare se acordă aviz favorabil pentru a fi înaintat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
Comunei Șincai. 

p. SECRETAR GENERAL U.A.T 

ONAC DAN - CRISTIAN 
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               Anexa nr. 1 la HCL nr.    /  
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL pe anul 2022 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2022  de cǎtre persoanele apte de muncǎ, 
beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

 
Nr. 
crt 

Luna Acţiuni de realizat  Ore Resurse Responsabil 

1 Ianuarie  Lucrări deszăpezire, administrare materiale antiderapante; 
      ●    Lucrări de curăţenie în comună; 
      ●    Lucrări sezoniere specifice; 

 Lucrări gospodăreşti, spart şi clădit lemne de foc pentru 
deservirea unităţilor publice. 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 

2 Februarie  Lucrări deszăpezire, administrare materiale antiderapante; 
      ●    Lucrări de curăţenie în comună; 
      ●    Lucrări sezoniere specifice; 

 Lucrări gospodăreşti, spart şi clădit lemne de foc pentru 
deservirea unităţilor publice. 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 

3 Martie  Lucrări întreţinere toaletat arbori, curăţarea resturilor vegetale și 
vegetaţa uscată de pe domeniul public, acostamentul drumurilor; 

 Lucrări periodice de întreţinere a cursurilor de apă; 
 Lucrări deszăpezire, administrare materiale antiderapante; 

      ●    Lucrări de curăţenie în comună; 
      ●    Lucrări sezoniere specifice; 

 Lucrări gospodăreşti, spart şi clădit lemne de foc pentru 
deservirea unităţilor publice;  

 Alte lucrări de sezon. 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 
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4 Aprilie  Lucrări de igienizare a domeniul public –săpat şi curăţat şanţuri, 

acostamente drumuri publice , întreţinere poduri și podețe; 
 Văruitul pomilor şi a stâlpilor; 
 Igienizarea cursurilor de apă; 
 Lucrări sezoniere specifice. 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 

5 Mai  Lucrări sezoniere specifice –combaterea buruienilor de pe 
domeniul public prin realizarea acțiunilor de stropire; 

 Curăţarea malurilor, şanţurilor, terenurilor publice; 
 Întreţinerea şanţurilor aferente drumurilor publice; 
 Igienizarea cursurilor de apa; 
 Cosirea domeniului public și transportarea deșeurilor rezultate. 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 

6 Iunie  Cosit vegetaţie în zona drumurilor publice, acostament, şanturi; 
 Lucrări de igienizare şi curăţenie periodică în comună; 
 Igienizarea cursurilor de apa; 
 Cosirea domeniului public și transportarea deseurilor rezultate. 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 

7 Iulie  Lucrări de reabilitare și întreținere la drumuri la drumuri și  
poduri;  

 Lucrări de întreţinere și curăţenie periodică a şanţurilor şi 
drumurilor laterale; 

 Igienizarea cursurilor de apă; 
 Cosirea domeniului public și transportarea deșeurilor rezultate; 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 

8 August  Cosit resturi vegetație, colectarea resturilor de arbuști tăiați;  
 Văruitul pomilor şi a stâlpilor; 
 Igienizarea cursurilor de apă; 
 Lucrări de curățenie permanentă în comună. 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 

9 Septembrie  Lucrări de igienizare a cursurilor de apă; 
 Lucrări de curăţenie permanentă în comună. 

 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 
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10 Octombrie  Lucrări de întreţinere și  curăţarea şanţurilor; 

 Curăţarea podurilor și a podeţelor; 
 Pregătirea sistemului de scurgere pentru sezonul rece; 
 Alte lucrări de sezon; 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 

11 Noiembrie  Pregătirea pentru sezonul rece; 
 Lucrări de întreţinere permanente; 
 Lucrări de întreţinere, toaletatarea arborilor şi a arbuştilor pe 

sectoarele de drum aparținând U.A.T Comuna Șincai; 
●     Lucrări deszăpezire –împrăştiat material antiderapant; 

 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 

12 decembrie  Asigurarea deszăpezirii în zonele greu accesibile; 
 Lucrări de curăţenie; 
 Lucrări specifice montării iluminatului festiv; 

 

250 Beneficiari VMG Domnul Viceprimar 
Panczel Szilamer 

    

 

Viză de legalitate,                                                                                                           Primar, 
                                  SECRETAR GENERAL U.A.T delegat                                                                               VASILE POP 
                                           ONAC DAN – CRISTIAN 

 



Nr.
Numele CNP Bloc Sc. Ap. mem.

BELDEAN 1740603264405 1

BOLDI 1901010260084 1

GALICZ 1540307264402 1

GRITTO 2920118260159 4

MOLDOVAN 2540301264467 1

MOLDOVAN 2660518260050 2

MORARI 1880403260071 1

OTVOS 2580318264464 1

OTVOS 2680107264457 7

OTVOS 2630708264426 2

STEFAN 2600411290907 2

SZABO 2601017264411 1

SZABO 2830826260025 3

VAIDA 1610331264375 2

Anexa 2 la HCL   / 

TABEL NOMINAL

cu titularii familiilor beneficiare de ajutor social

 incepand cu data de 01/3/2022

Crt Titularul ajutorului social Adresa Ore Nr. Cuant.
Prenumele Strada Nr. Localitate act. cer. luna aj.

1. CORNEL 60 SINCAI 10 3 142

2. VASILE 356 SINCAI 10 6 142

3. TEODOR 69 SINCAI 10 5 142

4.
LACRAMIOA
RA-
VICTORIA

21 SINCAI 0 9 442

5. VIORICA 129 SINCAI 0 4002 142

6. ZANFIRA 128 SINCAI 17 4025 255

7. DUMITRU 429 SINCAI 0 4036 142

8. ANA 22 SINCAI 0 4006 142

9. CATALINA 33 SINCAI 17 4 255

10. MARIA 130 SINCAI 17 2 255

11. ELENA 50 SINCAI 16 3 240

12. ANA 33 SINCAI 17 11 142

13. FLORINA 50 SINCAI 0 4005 357

13 25514. IOAN 55 SINCAI 17


