
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCRIOAȘTEA 

 

 

H O T Ă R Â R E – P R O I E C T  

 

 

privind : aprobarea Planului de lucrări pe care trebuie să le efectueze beneficiarii venitului  

    minim garantat, în anul 2021, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și  

    completările ulterioare. 

     

       Consiliul  Local al comunei Scrioastea, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară de 

lucru în data de 22 ianuarie 2021, 

      Având în vedere : 

 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman, înregistrat sub 

nr. 566 / 21.01.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.____ /___.01.2021; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pe domeniul de activitate; 

- prevederile art.129 alin.(7), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile art.6 alin.(7), alin.(8), alin.(9) și alin.(10) din Legea nr.416/2001 privind  

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

În temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2), art.139 alin.(1) și 

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

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. Se aprobă Planul de lucrări pe care trebuie să le efectueze beneficiarii venitului 

minim garantat, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2021, 

asa cum este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Viceprimarul comunei Scrioaștea, domnul Trușcă Nicolae va  duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. (1). Secretarul general al comunei Scrioastea va comunica prezenta hotărâre, 

Instituției Prefectului Județului Teleorman în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, 

primarului comunei Scrioastea, instituțiilor și persoanelor interesate pentru cunoastere și aplicare. 

            (2). Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorității 

administrației publice locale și pe site-ul Primăriei comunei Scrioaștea, județul Teleorman . 

   

     P R I M A R,  

                       Anghel Alexandru                Avizat pt. legalitate,  

               Secretar general al UAT,  

              Elena CERNEA 

 

 

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA,  

Nr.6 din 21.01.2021 



R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

                             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCRIOAȘTEA  

 

  Anexa la Pr. H.C.L. nr.6 din 21.01.2021 

        

 

 P R O G R A M 

 

 

Privind : lucrările propuse a se realiza în anul 2021, de către persoanele apte de 

muncă, beneficiare de ajutor social. 

 

 I.  Lucrări de refacere și întreținere a infrastructurii 

 

  a) Lucrări de drumuri : 

 -  reabilitarea ăi repararea drumurilor comunale, podurilor și podețelor ; 

 -  pietruirea străzilor, întreținerea și repararea trotuarelor ; 

 -  repararea canalelor colectoare și de refugiu ; 

 -  dezăpezirea drumurilor în sezonul de iarnă ; 

 

  b) Lucrări de întreținere a infrastructurii electrice : 

 - curățirea arterelor, crengilor de pe aliniamentul care afectează rețeaua de alimentare 

cu energie electrică a cetățenilor ; 

 

  c) Lucrări de reabilitare și asigurare a unui mediu ambiant sănătos : 

 -  curățirea și decolmatarea cursurilor de apă : râul Vedea, balta Brebina și balta 

Cucueți ; 

 -  amenajarea platformelor de gunoi ; 

 -  curatirea și întreținerea plantațiilor de puieți de pe pășunea împădurită a 

Consiliului local din zona Cucueți ; 

 -  întreținere pășunii proprietate a Consiliului Local Scrioaștea ; 

 -  amenajarea unor puncte de colectare a deșeurilor textile, hârtie, sticlă, etc. 

 

  d) Lucrări de construcții, consolidări, întreținere și reabilitare a imobilelor din 

învățământul local și alte instituții de interes public și a imobilelor anexe de la aceste 

instituții : 

 -  igienizarea clădirilor și mobilierului ; 

 - asigurarea confortului termic în cadrul procesului de învățământ și în alte instituții 

de interes public ; 

 - constrirea, întreținerea și repararea grupurilor sanitare ;  

 - constrirea, întreținerea și repararea gardurilor de la imobilele din învățământul local 

și alte instituții de interes public . 

 

 e) Lucrări de întreținere și reparații a lăcașelor de cult 

 -  repararea și întreținerea lăcașelor de cult ; 

 -  curățirea și întreținerea  cimitirelor, de arbuști, mărăcinișuri și altele ; 

 -  construirea, întreținerea și repararea gardurilor de la cimitire ; 

 



 f) Lucrări de reconstruire, reparare, întreținere și reabilitare a locuințelor 

populației și a dependințelor acestora ca urmare a producerii unor fenomene meteo 

sau de altă natură (incendii, cutremure,etc.) 

 

 II. Lucrări edilitare : 

 

 a) Domeniul public : 

 -  întreținerea și repararea fântânilor din domeniul public ; 

 -  întreținerea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii ; 

 -  întreținerea și modernizarea parcurilor ; 

 -  întreținerea și consolidarea monumentelor ; 

 -  întreținerea și modernizarea terenurilor de sport . 

 

 b) Canalizare 

 - amenajarea malurilor pârâului Burdea și a râului Vedea și a malurilor bălților  

Brebina și Cucueți precum și în îmrejurimile acestora ; 

 - luarea măsurilor necesare pentru evitarea băltirilor de apă de pe pășunea comunei. 

 

 c) Ajutorarea familiilor nevoiașe aflate în dificultate : 

 -  ajutor în caz de deces în familii aflate în dificultate ; 

 - ajutor pentru persoanele singure, bolnave/familiile aflate în dificultate, beneficiare 

de ajutor social, sau care nu beneficiază de nici un fel de venituri. 

 

 

 

 

 

       P R I M A R,  

            Anghel Alexandru                    Avizat pt. legalitate,  

                    Secretar general al UAT,  

                 Elena CERNEA 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

P R I M A R  

 

Nr. 566 din 21.10.2021 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări  

pe care trebuie să le efectueze beneficiarii venitului minim garantat,  

în anul 2021, conform Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 Onorat Consiliu,  

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind  venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare ”Primarii au obligația să întocmească un plan 

de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. 

(2), să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a 

securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. Planul 

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

funcție de solicitările venite din partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de 

muncă, planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și 

aprobat prin hotărâre a consiliului local.” 

 Conform prevederilor art.28 din HG nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice 

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

completările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte 

de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului , acțiuni 

sau lucrări de interes local , fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea 

normelor de securitate și igiena muncii.  

Actul normativ instituie anumite obligații ale primarilor, în vederea aplicării acestei 

prevederi, referitoare la : repartizarea orelor de lucru, ținerea evidenței orelor de lucru, asigurarea 

instructajului privind normele de securitate a muncii, afișarea la loc vizibil a planului de acțiuni sau 

lucrări de interes local, transmiterea documentelor privind orele prestate si beneficiarii de venit 

minim la agențiile teritoriale de muncă.  

Planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărîre a Consiliului Local 

și poate fi reactualizat pe parcursul anului.  

Calcului numărului de ore se efectuează în baza unei formule stabilite conform legii,prin 

grija compartimentului autoritate tutelară din cadrul instituției. 

Compartimentul gestionează dosarele privind venitul minim garantat precum și evidența 

persoanelor cu obligații privind efectuarea de acțiuni și lucrări de interes local. 

Supravegherea acestora precum și ducerea la îndeplinire a planului se va face prin grija 

viceprimarului comunei Scrioaștea, dl.Trușcă Nicolae . 

 Drept pentru care, supun aprobării dvs.proiectul de hotărâre în forma inițiată . 

 

 

P R I M A R,  

Anghel Alexandru 

 

 

 

mailto:primariacomscrioastea@yahoo.com


R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

 

Nr. 567 din 22.10.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări  

pe care trebuie să le efectueze beneficiarii venitului minim garantat,  

în anul 2021, conform Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

  

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

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

ajutor social, are obligaţia de a presta lunar, acţiuni sau lucrări de interes local. 

Prin persoană aptă de muncă se înţelege  persoana care îndeplineşte următoarele 

condiţii : 

- are vârsta cuprinsă  între  16 ani şi vârsta standard de pensionare ; 

- nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi, prevazută de lege ; 

- are starea de sanatate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac 

aptă pentru prestarea unei munci. 

Având în vedere prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit  cărora  primarii au 

obligatia să întocmească un plan de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de munca,  să ţină evidenţa acestor ore şi să asigure instructajul privind tehnica 

securităţii în muncă, iar Planul de actiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual  prin 

hotărâre a consiliului local.  

Faţă de cele prezentate mai sus, propun adoptarea de către Consiliul Local al 

comunei Scrioaștea a proiectului de hotărâre în forma prezentantă.  

 

 

INSPECTOR,  

Matei Stroie Liliana 

mailto:primariacomscrioastea@yahoo.com

