
               
               

Comuna Gălăuțaș 

Primar  

Nr.7/          /2023 

 

 

Referat de aprobare 

Privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local 
 pe anul 2023 

 

 

Conform ART. 28 din H.G nr. 50 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, se reglementează: 
 

   Art.28  alin. (1) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte 

de muncă din familia beneficiară are 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. 
    (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), primarii au următoarele obligaţii: 
    a) să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă; 
    b) să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru; 

    c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii; 
    d) să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), 
lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele 

de muncă prevăzute la alin. (1); 
    e) să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare 
aprobării acestora.    
       Conform alin.3 al aceluiasi articol, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se 

aprobă anual prin hotărâre a consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului. 
 

     Conform art.67 din Legea  nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului ,cu modificările și completările ulterioare,se reglementează: 

-art.67 alin (2) Dacă plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, 
instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare 
copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, pe 
raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința și alin.(3) acțiunile și 
lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acțiuni sau lucrări de interes local, 
întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare. 

 Pentru cele de mai sus este necesar a se elabora un plan de acţiuni sau lucrări de 
interes local pentru anul 2023, în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de 
venit minim garantat.  

 Propun Consiliului Local al comunei Gălăuţaş aprobarea proiectului de hotărîre în 
forma prezentată. 
 

Gălăuţaş, la 04.01.2023               
  

Primar, 

Țăran Radu 

 

 

 

 



               
               

Comuna Gălăuțaș 

Compartiment asistență socială  
Nr. 7/          /2023  

 

Raport de specialitate 

Privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 
2023 

 

 

Conform ART. 28 din H.G nr. 50 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, se reglementează: 
 

    Art.28  alin. (1) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore 

apte de muncă din familia beneficiară are 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. 
    (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), primarii au următoarele obligaţii: 
    a) să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă; 
    b) să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru; 

    c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii; 
    d) să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), 
lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele 
de muncă prevăzute la alin. (1); 
    e) să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare 
aprobării acestora.    
       Conform alin.3 al aceluiasi articol, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se 
aprobă anual prin hotărâre a consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului. 

     Conform art.67 din Legea  nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului ,cu modificările și completările ulterioare,se reglementează: 

-art.67 alin (2) Dacă plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, 
instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 și 40 de ore lunar pentru fiecare 
copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, pe 
raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința și alin.(3) acțiunile și 
lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acțiuni sau lucrări de interes local, 
întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare. 

La finele anului 2022, numărul persoanelor apte de muncă pentru a presta acțiuni 

și/sau lucrări de interes local era de 7 persoane cu media orelor de muncă de 104 ore lunar, iar 
părintele/ părinții copiilor care au obligația la contribuția de întretinere prin acțiuni sau lucrări 
de interes local era de 2 persoane, cu un număr de 100 de ore, ambele persoane.  

 Pentru cele de mai sus este necesar a se elabora un plan de acţiuni sau lucrări de 
interes local pentru anul 2023, în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de 
venit minim garantat.  

 Propun Consiliului Local al comunei Gălăuţaş aprobarea proiectului de hotărîre în 
forma prezentată. 
 

Gălăuţaş, la  04.01.2023                   
  

Referent de specialitate, 

Bayko Dalina-Anca 

 


