
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 
   PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E  nr.  9 / 2021 

privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2021,  pentru 

beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 

 cu modificările şi completările ulterioare   

 

 

 

 Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

 Avand in vedere referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu nr. 8/11.01.2021, 

prin care se propune aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021 

pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 Ţinând seama de prevederile  art. 6 alin.(7)  din Legea nr. 416/2001 privind  venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor 129 alin. (2), lit. „d”,  alin. (7) lit. “b”, art. 139 alin. (1) și ale art. 196 

alin. (1) lit. “a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;; 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care se vor realiza în cursul 

anului 2021, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a oraşului 

Geoagiu, conform anexei la prezenta hotărâre.   

Art. 2  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art. 3. Prezenta hotarare se comunica : 

 - Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; 

     - Primarului oraşului Geoagiu; 

 - Direcției de Asistență Socială Geoagiu; 

 - Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Geoagiu și  
 
 

Geoagiu, 11.01.2021  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Anexa la HCL Geoagiu nr. _____/2021 

 

 

 

PLAN  DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL 

PENTRU   ANUL   2021,  
pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,  

cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 

 

 

1. Perioada ianuarie – martie 2021 

 - lucrari de curatat zapada de pe trotuare, podete,  poduri si statii de autobus; 

 - imprastiat material antiderapant pe caile pietonale ; 

 - adunat hartii si pet-uri, de pe marginea drumurilor; 

- igienizarea zonei Cartierului Muzicantilor. 

 

 

2. Perioada aprilie – octombrie 2021  

 - lucrari de indepartat materialul antiderapant de pe caile pietonale; 

- curatat vegetatia de pe ambele parti ale drumurilor; 

 - curatat santuri, maturat trotuare; 

- cosit iarba, transportat resturi vegetale si deseuri de pe marginea drumurilor; 

- curatarea albiei raului Geoagiu; 

- igienizarea zonei Cartierului Muzicantilor; 

- varuit pomii si stalpii de curent electric;  

- adunat hartii si pet-uri, de pe marginea drumurilor si din spatiul destinat targului de 

animale. 

 

 

3. Perioada noiembrie – decembrie 2021 

 - adunat  frunzele cazute pe trotuare, parcuri si alei; 

 - lucrari de indepartat zapada de pe trotuare, podete,  poduri si statii de autobus; 

 - adunat hartii si pet-uri, de pe marginea drumurilor; 

- igienizarea zonei Cartierului Muzicantilor. 

 

 

 

Geoagiu, 11.01.2021  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

            PRIMAR 

Nr.  8/11.01.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale  administrate 

şi finanţate din bugetul  local al Orașului Geoagiu pentru anul 2021 

 

 

 În cadrul politicii naţionale de asistenţă socială, familiile şi persoanele 

singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat, care se asigură prin 

acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile Legii Nr. 416/2001, privind venitul minim 

garantat, 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.  

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art. 6, alin. (2) din 

legea susamintită şi ale art. 28, alin. 1 din H.G.R. nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii Nr. 416/2001, una dintre persoanele 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. Orele de muncă prevăzute de legea privind 

venitul minim garantat, se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care 

beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. 

Având în vedere prevederile art.6, alin(7), alin (8) din Legea nr.416/2001 – privind 

venitul minim garantat: “Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de 

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. Planul de acţiuni sau de 

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

solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de 

muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul 

anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”. 

Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun 

spre dezbatere şi aprobare. 

 

Primar, 

Ec. Cărăguț Vasile 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAT  ORASUL  GEOAGIU  

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA  GEOAGIU                                       

Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141 

Tel. /Fax: 0254-248880; 0254-248881 

E-mail: asistentasociala@geoagiu.ro 

 Nr. 9/14.01.2021                    

                                                               

 

 

RAPORT 

privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2021, pentru beneficiarii de ajutor social  

conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,  

cu modificarile si completarile ulterioare  

    

 

 

 Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere actele normative care 

reglementează venitul minim garantat: Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

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

ulterioare. 

 În cadrul politicii naţionale de asistenţă socială, 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.  

 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art. 6, alin. (2) din legea 

susamintită şi ale art. 28, alin. 1 din H.G.R. Nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii Nr. 416/2001, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la 

cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au 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.  

Orele de muncă se însumează pentru toate persoanele apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social şi se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care 

beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.  

 Având în vedere prevederile art.6, alin(7), alin (8) din Legea nr.416/2001 – privind venitul 

minim garantat: “Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de 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. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual 

prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în 

organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi 

reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”. 

 In acest sens  propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

 
Director executiv, 

 Igna Maria Angela 
 

mailto:primaria@geoagiu.ro

