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EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor beneficiare de ajutor social, 

 pentru anul 2022 
 
 
 
 

 La baza proiectului de hotărâre se află Raportul Direcției de Asistență Socială 
Câmpulung întocmit de Compartimentul prestaţii sociale, protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului înregistrat sub nr.524/07.01.2022 și Planul de lucrări de interes local întocmit de către 
Serviciul Public de Administrarea Domeniului Public şi Privat înregistrat sub nr. 34/ 07.01.2022. 

Având în vedere  prevederile art. 28 alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea  
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat prin care :    ” Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin 
hotărare a consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului”, propun aprobarea 
planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social prin care, 
conform art. 28 alin. (1) se prevede: “Pentru sumele acordate ca ajutor social, 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 respectarea normelor de securitate si igiena a muncii”, urmând ca 
acesta să fie transmis, după aprobare, Agenţiei Judeţene pentru plăţi şi Inspecţie Socială Argeş . 

Planul de acțiuni și lucrări este întocmit în funcție de necesitățile localității și poate fi 
reactualizat pe parcursul anului. 

 Față de cele prezentate, supunem Consiliului Local al municipiului Câmpulung, spre 
dezbatere și adoptare, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local   
pentru repartizarea orelor de muncă , persoanelor beneficiare de ajutor social, pentru anul 2022. 
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RAPORT 

Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale 
persoanelor beneficiare de ajutor social pentru anul 2022 

 

 

 

 În baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare prin care se arată că: “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 sau 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.”  

 

Ţinând cont şi de prevederile art. 28 alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea  Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prin care :” 
Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotărare a consiliului local şi 
poate fi reactualizat pe parcursul anului”, propun aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru beneficiarii de ajutor social prin care, conform art. 28 alin. (1) se prevede: “Pentru 
sumele acordate ca ajutor social, 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 respectarea normelor de securitate si 
igiena a muncii”,  urmând ca acesta să fie transmis, după aprobare, Agenţiei Judeţene pentru plăţi şi 
Inspecţie Socială Argeş. 

 

     Conform art. 7 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 
completările ulterioare, prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele 
condiţii: 
    a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare; 
    b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege; 



    c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea 
unei munci. 
  Numărul orelor de muncă se stabilește în funcție de cuantumul ajutorului social. 
 
        

 

       DIRECTOR EXECUTIV 

            CĂTĂLIN BĂDIȚA 
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PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
Ce vor fi efectuate in anul 2022 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările si completările ulterioare 

Nr.crt. Obiectiv Acțiuni si masuri întreprinse Termen realizare Responsabil 
1. Lucrări de întreținere din 

zonele orașului 
Curățirea la caseu a drumurilor de 
pământ, nisip, gunoi la locurile special 
destinate 

Permanent Valentin MITU 

2. Lucrări de igienizare a 
localității in sezonul de 
primăvara 

Îndepărtarea resturilor vegetale 
rezultate in urma totalitarilor de pomi si 
garduri vi. 

Lunile martie, aprilie, 
mai 

Ion CIORTAN 

3. Lucrări de întreținere pe 
străzile publice si in zona 
centrala a localității 

Maturatul, întreținerea drumurilor 
publice si ridicarea gunoiului din 
coșurile stradale 

Permanent Narcisa Mihaiela 
SANDU si Niculina 

Carmen ISTRĂȚOIU 
4. Lucrări de întreținere in 

zona cimitir 
Lucrări de defrișare si curățire a 
cimitirului Municipal Flamanda 

Permanent Mihaela DRAGUȘANU 

5. Întreținerea in sezonul rece 
a drumurilor si trotuarelor 
publice 

Curățirea si încărcarea zăpezii in 
vederea transportului  pe drumurile 
publice (trotuare si marginea caii 
rutiere, parcări) si menținerea in funcție 
a trotuarelor pe timp de polei sau 
îngheț, împrăștiere de material 
antiderapant, etc. 

octombrie, noiembrie , 
decembrie, 

ianuarie, februarie, 
martie 

Ion CIORTAN si 
Valentin MITU 

6. Lucrări de întreținere la 
străzile nemodernizate si 
greu accesibile 

Împietruiri si inbalastari cu calcar pe 
străzile nemodernizate si greu accesibile 

Ocazionale Valentin MITU 

7. Alte activități de interes si 
de utilitate publica 

Îmbunătățirea condițiilor de circulație, 
diferite activități si întreținere 

Ocazionale Ion CIORTAN si 
Valentin MITU 



ocazionale de producerea unor 
fenomene naturale (vânt puternic, ploi 
torențiale ,etc) 

8. Lucrări de strângere a 
deșeurilor depozitate la 
punctele de colectare a 
gunoiului menajer. 

Lucrări manuale de strângere a 
deșeurilor si încărcare in utilaj de 
transport la  rampa 

Permanent Narcisa Mihaiela 
SANDU si Niculina 

Carmen ISTRĂȚOIU 

 

Numărul orelor de munca se stabilește in funcție de cuantumul ajutorului social. 

Raportat la numărul dosarelor aflate in plata la data de 31.12.2021 si la numărul de persoane obligate sa presteze munca , pentru anul 
2022, estimam un nr de 4.704 ore de efectuat la acțiuni sau lucrări de interes local. 

 

 

 

Director, 

ing.Nicolae Bogdan PĂTRU 

 

 

 

 

 

 

 

 


