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 EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local 

pe anul 2019, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care 

urmează să efectueze acţiuni 

şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

Având în vedere: 

- raportul compartimentul de asistenţă socială care propune aprobarea planului de 

acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2019, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor 

social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local 

conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile Legii nr.416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

- prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi 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.  

În acest sens,  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. 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 raportului compartimentului de asistenţă socială, la Primăria comunei 

Șincai, în prezent, beneficiază de Legea nr.416/2001 –privind venitul minim garantat un 

număr de saptesprezece de familii  sau persoane singure. Din cele șaptesprezece de 

familii beneficiare de ajutor social, în treisprezece 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 1 la prezentul raport. 

Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează 

să efectueze  acţiuni sau lucrări de interes local este prezentată în Anexa 2 la prezentul 

raport, dar în această listă pot apărea modificări întrucât numărul beneficiarilor de ajutor 

social poate varia de la lună la lună.  

Având în vedere cele prezentate, propun spre analiză şi aprobare, adoptarea 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes 

local pe anul 2019, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi 

persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform 

Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

        Primar, 

            Huza Grigore 

 


