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HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
 
 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 
24905/04.12.2020; 
În temeiul prevederilor art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 14, art. 136, alin. 10 şi art. 
139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

           Art.1: Se aprobă Planul de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
          Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                                
                         
                            INIŢIATOR 
                              PRIMAR 
           Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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REFERAT DE APRROBARE  
al proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, 
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în 
condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

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. 
 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. 
 Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte prin 
împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus. 
           Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată 
altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana 
nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate 
temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă. 
           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.  
 Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările locale. 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, 
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare 
 

 
 
                Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) și alin. (7) din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, actualizată, “Pentru sumele acordate ca ajutor social, 
conform prevederilor prezentei legi, 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.  
                (*) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), 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. 
                  La aceasta dată, în evidenţele Primăriei municipiului Fălticeni sunt 
înregistrate 62 de dosare în plată cuprinzând un număr de 80 de persoane  apte  pentru 
prestarea orelor de muncă şi 14 persoane aflate în incapacitate fizică şi/sau psihică 
dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii. 

                Potrivit legislației în vigoare, planul de lucrări de interes local se aprobă anual 
prin hotărâre a Consiliului Local  şi poate fi reactualizat pe parcursul anului. 
                Lucrările propuse a fi prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 constau 
în activităţi de întreţinere a curăţeniei străzilor şi trotuarelor, colectarea şi încărcarea 
gunoiului stradal, întreţinerea spaţiilor verzi, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, plantarea 
florilor sezoniere, etc. 
 
 
 

Direcția utilități publice 
Director ex.Cătălin Costea 

 
 


