
PROIECT DE HOTARARE
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA BALESTI
CONSILruL LOCAL

H O T ARARE
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020,

pentru repartizarea orelor de munca, prestate lunar de catre persoanele apte de munca
din familiile beneficiare de ajutor social

Consiliul Local al comunei Balesti, judetul Gorj, intrunit in sedinta ordinara
publica in 13 .12.2019

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Balesti, la proiectul
de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020,
pentru repartizarea orelor de munca, prestate lunar de catre persoanele apte de munca
din familiile beneficiare de ajutor social.

Tinand seama de raportul de specialitate al Compartimentului Asistenta Sociala
din aparatul de specialit'xe al Primarului comunei Balesti;

Luand in considerare prevederile art.6 din Legea ff. 416/2001, privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. ff. 77812013 pentru

modific area si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
41612001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50120II, a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277 /2010 privind alocatia pentru

sustinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38120II, si a Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor O.U.G. ff. 70l20II privind masurile de protectie sociala in
perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920l20II.

In temeiul prevederilor urt.IlO alin.L, art.I29 alin.I, art.I29 alin.2 lit.d, art.I29
alin.7 lit.b, art.I39 alin.3 lit.a, art.I96 alin.1 lit.a qi afi.197-200 din O.U.G.
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,

HOTARASTE

Art.l. Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, pentru

repartizarea orelor de munca, prestate lunar de catre persoanele apte de munca din
familiile beneficiare de ajutor social, conform Anexei ce face parte integranta din
prezenta hotarare, care in functie de solicitari, poate fi reactualizata pennanent, pe

parcursul anului2020, prin hotarare a Consiliului Local.



Art.Z.Compartimentul Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al Primarului

comunei are obligatia de a transmite Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala

Gorj, Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 .

Art.3.Serviciul Situatii de Urgenta, Compartimentul Urbanism si Amenaj area

Teritoriului, respectiv Compartimentul Asistenta Sociala, vor duce la indeplinire

prevederile prezentei hotarari si vor prezerrta Consiliului Local o scurta informare

privind situatia lucrarilor efectuate in conformitate cu planul de actiuni si lucrari

aprobat.
Art.4.(1) Hotdrdrea se va comunica in termenul prevdzut de lege, prin

intermidiul Compartimentul Secretariat gi Relalii cu Publicul, Institu{iei Prefectului -
judelul Gorj in vederea exercitdrii controlului cu privire la legalitate, se transmite celor

interesa{i gi se va aduce la cunogtintb publicd.
(2) Aducerea la cunogtinld publicd se face prin afiqarea pe panoul avizier

din incinta Consiliului Local gi Primdriei comunei care este permanent accesibil

publicului qi se publicd in ziaruI local "Monitorul de Bdle$ti".

INITIATOR PROIECT DB HOTARARE,
PRtrn4AR' AVIZAT PENT GALITATE,

Jr. Ungurea SECRET R GENERAL,
Baldovin ons{antin-Cristi



ANEXA LA HCL

PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI
de interes local pe anul 2020, pentru repartizare orelor de munca prestate lunar

de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social

Nr.
Crt.

De scrierea activitatii Locul de desfasurare Cine raspunde

I Executarea lucrarilor de curatenie si
intretinere a stadionului, mentinerea in
peffnanenta in stare de functionare prin

cosirea ierbii, marcarea terenului, vopsirea
barelor portilor si inlocuirea plaselor de la

porti, daca este cazul

Stadionul comunal din
satul Ceauru

Managerul
Caminului
Cultural

2. Executarea lucrarilor de curatenie si
ecologizare a tuturor cursurilor de apa ce

traverseaza comuna si desfintarea depozitelor
de gunoaie neconforme

Paraul laz,
Paraul Rasova,

Paraul Imuroasa,
Paraul Valea Muierii,

Canalul Jaristea,
Raul Jales

Seful Serviciulur
Situatii de
Urgenta,

Responsabilii cu
probleme de
urbanism si

protectia
mediului

3. Executarea lucrarilor de curatenie pe
drumurile secundare din comuna,

ecologizarea si defisarea lastarisului de pe
marginea acestora

Toate drumurile de acces
spre padure si lunca

Seful Serviciului
Situatii de
Urgenta,

Responsabilii cu
probleme de

urbanism si

protectia
mediului

4. Nivelarea manuala a terenurilor si
platformelor cu denivelari in teren

Islazul comunal
Stadionul comunal

Seful Serviciului
Situatii de

Urgenta,
Responsabilii cu

probleme de
urbanism si

protectia
mediului

5. Curatirea manuala a acostamentelor
drumurilor de noroi si zapada

Drumurile comunale Seful Serviciului
Situatii de

Urgenta,

6. Participarea la actiunile de dezapezire a

drumurilor si combaterea lunecusului si
poleiului in perioada de iarna

Drumurile comunale si
aleile de intrare la

unitatile de invatamant

Administratorul
S.C. UTIL

LOCAL S.R.L.



7. Strangerea deseurilor de pe marginea

drumurilor si cursurilor aPelor
Drumurile comunale

Apele curgatoare

Administratorul
S.C. UTIL

LOCAL S.R.L.

8. Efectuarea lucrarilor de intretinere si pastrare

a curateniei in parcul din zona centrala a

comunei Balesti

Parcul central Administratorul
S.C. UTIL

LOCAL S.R.L.

9. pfectuarea si a altor lucrari de interes general

atunci cand acestea sunt necesare pe parcursul
anului

Locurile de joaca din
comuna

In locurile unde este

nevoie

Administratorul
S.C. UTIL

LOCAL S.R.L.

INITIATOR PROIECT DE HOTARARE'

Jr. Ungurea

AVIZ,AT PENT
SECRET NERAL,

Baldovin C tin-Cristi

ATE,



ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMLINA BALESTI

REFERAT DE APROBAREO
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local
pe anul 202A, pentru rcpartizarea orelor de munca, prestate lunar de catre persoanele

apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social

Primarul comunei Balesti, judetul Gorj, domnul jr. TINGUREANU MADALIN-
ION, inbaza drepturilor si atributiunilor conferite de art. 136, alin (1) din OUG nr.
5712019 privind Codul Administrativ, supun spre analiza si dezbatere Consiliului Local
Balesti intrunit in sedinta ordinara publica, proiectul de hotarare privind aprobarea
Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, pentru rcpartizarea orelor de

munca, prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de
ajutor social.

Avand in vedere prevederile art.6 alin (2) din Legeanr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ,

"Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau

mai multe persoane majore apte de muncd, raportatla cuantumul ajutorului social din
familia beneficiard, au obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acliuni sau

lrrcrhri de interes local , frrd a se putea depdgi regimul normal de lucru gi cu respectarea
normelor de securitate pi igiend, a muncii. "

7) Primarii au obligalia sd intocmeascd un plan de ac{iuni sau de lucrdri de interes local
pentru repartizarea orelor de muncd prevdzute la alin. (2), sd[ind eviden{a efectudrii
acestor ore gi sd asigure instructajul privind normele de tehnicd a securitdtii muncii
pentru toate persoanele care presteazd, acfiuni ori lucrdri de interes local. Planul de

actiuni sau de lucrdri de interes local se aprobd anual prin hotdrdre a consiliului local. in
funclie de solicitdrile venite din partea institufiilor partenere in organizarea gi evidenla
orelor de muncd, planul de acfiuni sau de lucrdri de interes local poate fi reactu alizat pe

parcursul anului gi aprobat prin hotdrdre a consiliului local.

(S) Primarul are obligalia sd afigeze planul de acliuni sau de lucrdri de interes local
prevdntt la alin . (7),lista cuprinzdnd beneficiarii de ajutor social, precum gi persoanele

care vrrneazd sd efectueze acfiuni sau lucrdri de interes local.



9) Documentele prevdzute la alin. (8) se transmit agenliilor pentru prestalii sociale
judeJene, respectiv a municipiului Bucureqti, in luna urmdto arc aprobdrii acestora prin
hotdrdre a consiliului local.

Persoanele apte de munca si care trebuie sa efectueze un anumit numar de ore pe
luna sunt luate in evidenta Compartimentului Asistenta Sociala din aparatul de
specialitate al Primarului comunei, acest numar difera de la o luna la alta in functie de
prezentarea actelor la dosar, schimbarea venifurilor in diverse cazuri sau alte motive pe
care familia sau persoana singura le aduce la cunostinta primarului, conform
prevederilor legale sau din verificarile efectuate de catre Colectivul de sprij in al
Autoritatii Tutelare si Asistentei Sociale prin ancheta sociala la domiciliul indicat de
solicitant.

Munca in folosul comunitatii se desfasoara sub indrumarea Sefului SVSU Balesti
care intocmeste si pontajele cu beneficiarii ajutorului social iar situatiile vor fi
prezentate Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Gorj in vederea efectuarii
platii familiilor acelor beneficiari care au prestat orele cuvenite si celor scutiti de munca
conform actelor justificative depuse la dosar.

P
Jr. Ungu



RO MAN IA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA COMUNEI BALESTI

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea

Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de

munca, prestate lunar de catre persoanele apte de munca din
familiile beneficiare de ajutor social.

Avand in vedere prevederile art,6 alin (2) din Legea nr. 41612001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioara,'o Pentru sumele acordate ca

ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de

munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului,
actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu

respectareanormelor de securitate si igiena a muncii.
(7) Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de

interes local pentru repartizarea orelor de munca prev azvte la alin (2), sa tina evidenta

efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securitatii
muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local. Planul

de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local.

In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organuzarea si

evidenta orelor de munca, planul de actiune sau de lucrari de interes local poate fi
reactualizatpe parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local.

(8) Primarul are obligatia sa afiseze planul de actiuni sau de lucrari de interes

local prevazut Ia alin (7), lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si

persoanele care Lrrmeaza sa efecfue ze actiuni sau lucrari de interes local."
(9) Documentele prevazvte la alin (8) se transmit agentiilor pentru prestatii

sociale judetene, respective a Municipiului Bucuresti, in luna urmatoare aprobarii

acestora prin hotarare a consiliului local".
In conformitate cu prevederile ar1.7 din Legea nr. 41612001 privind venitul

minim gararrt.at, cu modificarile si completatile ulterioare , prin persoan a apta de munca

se intelege persoana care indeplineste urmatoarele conditii;
a) are varsta cuprinsa intr e 16 ani si varsta standard de pension are;

b) nu urrneazao forma de invatarrrant cursuri de ziptevazuta de lege;

c) are starea de sanatate si capacitateafrzicasi pshica corespunzatoare, care o fac

apta pentru prestarea unei munci.
Incapacitatea fizica si psihica este dovedita cu acte eliberate in conditiile legii.

Avand in vedere Planul de actiuni si lucrari propus in anexa la proiectul de

hotarare, beneficiarii ajutorului social conform Legii nr. 41612001 privind r-enirul



minim garantat, actva]izata, vor efectua orele de munca lunar sub directa indrumate a

salariatilor din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala si Serviciul Situatii de

Urgenta in conformitate .r, pr.uederile legislative si cu resp ectarca normelor de igiena

si securitateamuncii, iarpontajele vor fi vnatede primar si predate panaladatade 10 a

fiecarei luni pentru transmiterea acestora insotite de alte acte stipulate in lege catre

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Gorj, pentru efectuarea platii

ajutorului social.
Compartimentul Asistenta Sociala din aparutul de specialitate al Primarului

comunei Balesti raport eaza ca sunt intrunit. ronditiile de legalitate, forma si fond si

supune spre avizare materialele prezentate comisiilor abilitate din cadrul Consiliului

Local in conformitate cu legislatia in vigoare.

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA
INSTECTOR,

GAVAN CRISTINA
t ,"'t,,,


