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ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Planului de lucrări si activități de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale
persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și

ompletările ulterioare, pentru anul 2022

nr. 3 din 31.01.2022

Prevederile art. 6 alin. (2) si alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările si completările ulterioare;

a)

Dispozițiile art. 28 alin. (1)-(3) din Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin  H.G. nr. 50/2011, cu modi cările si
completările ulterioare;

b)

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.
57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

c)

Expunerea de motive nr. 627/17.01.2022 întocmit de către primarul comunei Crevedia, și proiectul
de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări si activități de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă ale persoanelor apte de muncă bene ciare de ajutor social acordat in baza Legii
nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022;

a)

Raportul de specialitate nr. 731/18.01.2022, întocmit de S.V.S.U. prin care se propune aprobarea
Planului de lucrări si activități de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor
apte de muncă bene ciare de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modi cările și
completările ulterioare, pentru anul 2022;

b)

Avizul consultativ al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Crevedia;c)

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. (1) Se aprobă Planul de acțiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021 ce vor    desfășurate
de bene ciarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modi cările şi completările
ulterioare, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate  reactualizat pe parcursul anului 2021 şi
aprobat prin hotărâre a consiliului local, în funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere
în organizarea şi evidența orelor de muncă.

Art. 2. (1) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane majore apte de
muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia bene ciară, au obligația de a presta lunar, la



solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru
şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de
până la 50 lei/lună, pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în prima lună
de plată.

(3) Orele de muncă prevăzute la alin. (1) şi (2) se însumează pentru toate persoanele apte de muncă
din familia bene ciară de ajutor social şi se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de
care bene ciază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim
brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

(4) În situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se a ă
în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă, obligația de a
presta acțiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. 1 se transferă celorlalte persoane apte de
muncă din familie, cu acordul primarului, potrivit legii.

(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) numărul orelor de muncă se calculează proporțional cu
cuantumul ajutorului social de care bene ciază familia sau persoana singură, cu un tarif orar
corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a
timpului de muncă.

Art. 3. (1) Viceprimarul localității  este responsabil de buna coordonare și desfășurare a activităților și
lucrărilor de interes local cuprinse în plan, precum și de veri carea respectării dispozițiilor legale în
vigoare care reglementează și stabilesc repartizarea orelor de muncă desfășurate de bene ciarii de
ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Compartimentul asistență socială din cadrul Primăriei comunei Crevedia, județ Dâmbovița, prin
personalul angajat, are următoarele obligații:

a) să a șeze lunar la loc vizibil planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, lista cu bene ciarii de
ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă, pentru luna în curs;

b) să transmită agențiilor teritoriale planul de acțiuni sau de lucrări de interes local, în luna următoare
aprobării acestora;

c) să întocmească situația lunară privind persoanele din familiile bene ciare de ajutor social precum şi
activitățile realizate de aceștia, conform planului de acțiuni, potrivit modelului din anexa nr. 8 la H.G. nr.
50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

d) să emită repartiţii pentru altă persoană din familia bene ciară, stabilită prin dispoziţia Primarului
comunei Crevedia, judet Dambovita în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile şi
lucrările de interes local se a ă în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial
capacitatea de muncă;

e) Să exercite alte obligații prevăzute de Legea nr. 416/2001 cu modi cările și completările ulterioare
și a Normelor de aplicare a acesteia; 

Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Crevedia prin
intermediul aparatului de specialitate.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modi cările și completările ulterioare, prezenta hotărâre
se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a
prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru   informare, în format
electronic şi în Monitorul oficial local al Comunei Crevedia, județul Dâmbovița.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Marcel DINCĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA,

Olga CIORCHINA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 3 / 31.01.2022

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali prezenți

Voturi necesare 8

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 15

2 Numărul consilierilor locali în funcție 15

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 15

4 Numărul voturilor „PENTRU” 15

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea
hotărârii, neavând drept de vot

0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 3 / 31.01.2022

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 31.01.2022

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Aducerea la cunoștință publică

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu


	HOTĂRÂREA
	privind aprobarea Planului de lucrări si activități de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și ompletările ulterioare, pentru anul 2022
	Analizând temeiurile juridice, respectiv:
	Ținând cont de:

	CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
	adoptă prezenta hotărâre:
	PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
	PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,



