
 

         R O M ÂN I A  

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA              

   COMUNA CORNEȘTI                                                                           NR.91/25.11.2021 

            P R I M A R  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022 în vederea 

repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social  

precum și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului și a persoanelor 

obligate la prestarea unei activități în folosul comunității 

 

 

             Primarul comunei Cornești , județul Dâmbovița. 

Având în vedere : 

- prevederile art.6  alin.(7)-(10) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile art.28 alin.(1-3) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.67 alin.(1-3), art.118 alin.(1) lit.”k” din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare ;   

- prevederile art.15 alin.(4), art.17și art.19 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind 

regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile legii nr. 252/2013 privind organizarea și functionarea sistemului de probațiune cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Hotărârea Guvernului nr.1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probațiune cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

-  prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională,cu modificările şi 

completările ulterioare ;               

- Prevederile art. 5 lit.cc), art.129 alin.(1) alin.(2) lit.”d” alin.(7) lit.”b” art. 140 alin. (1), art.197 

alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.240 alin. (1) ,art.243 alin.(1) lit.”a” și 

lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

             În temeiul art.136 alin.(1) –(2), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

                                                      

SE PROPUNE   : 

 

                   Art. 1. Se propune aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 

2022 în vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare  

de ajutor social precum și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului și a 

persoanelor obligate la prestarea unei activități în folosul comunității, conform anexei care face 

parte integranta din prezentul proiect . 

                   Art.2.(1).Pe baza Planului de acțiuni și lucrări de interes local de la art.1,viceprimarul 

va întocmi lunar un plan de acțiuni și lucrări de interes local pe care il va supune aprobării 

primarului în vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile 

beneficiare de ajutor social . 

                             (2) Pe baza Planului de acțiuni și lucrări de interes local de la art.1 persoanele 

desemnate să urmărească prestarea unor activități în folosul comunității de către persoanele  

 

 

 

 



 

sanctionate , va întocmi un plan de acțiuni și lucrări de interes local pe care il va supune 

aprobării primarului. 

                  Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornești. 

                   Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  

Instituţiei Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei, Compartimentului asistență 

social, biroului poliției locale şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic 

pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  

”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR,                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE            

Radu STANCU                                                      SECRETARULGENERAL AL  COMUNEI 
Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CORNEŞTI 25.11.2021 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

 

          

   COMUNA CORNEȘTI                                                                           NR.14203/25.11.2021 

            P R I M A R  

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru  

anul 2022 în vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile  

beneficiare de ajutor social precum și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea 

copilului și a persoanelor obligate la prestarea unei activități în folosul comunității 

 

         In 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. 
Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (7)-(9) din legea susamintită şi ale art. 28, alin. 1-3 din 

H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, 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. 

Articolul 6 alin.( 7) din Legea nr. 416/2001 şi articolul 28 alin. (2 ) lit.” a” şi alin.(3)din 

H.G. nr. 50/2011, stabilesc obligaţia primarului de a întocmi lunar un plan de acţiuni sau de 

lucrări de interes local care vor fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, plan care se 

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

            Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării 

unei activități în folosul comunității cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 prevede 

”(1) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se pune in executare de catre 

prima instanta de judecata prin emiterea unui mandat de executare.(…)   

  (4) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii se executa in raza unitatii 

administrativ-teritoriale in care contravenientul isi are domiciliul sau resedinta.”  

și art.19 

”(1) Supravegherea executarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii se 

asigura de catre primarul localitatii sau de catre primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, 

prin persoane imputernicite in acest sens, cu sprijinul unitatii de politie, in a caror raza 

teritoriala se executa sanctiunea. 

  (2) Repartizarea sarcinilor si coordonarea actiunilor intreprinse de persoanele imputernicite 

de primar, precum si modalitatile de acordare a sprijinului de catre unitatile de politie in 

vederea supravegherii executarii sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii se 

realizeaza in baza unui program de supraveghere si control intocmit de primar, cu acordul 

unitatii de politie in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta contravenientul. 

  Cate un exemplar al programului ramane in evidenta autoritatii locale si a unitatii de politie 

competente teritorial. 

  (3) Prestarea activitatii in folosul comunitatii se executa pe baza unor norme orientative de 

munca stabilite de primar, care sa faca posibila exercitarea controlului, la diferite intervale de 

timp, de catre cei imputerniciti cu supravegherea executarii sanctiunii.” 

Potrivit Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului care la art. 118 

prevede :”- (1) Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul municipiilor si 

oraselor, precum si persoanele cu atributii de asistenta sociala din aparatul propriu al 

consiliilor locale comunale indeplinesc in domeniul protectiei copilului urmatoarele atributii(…) 

   k) urmaresc punerea in aplicare a hotararilor comisiei pentru protectia copilului/instantei de 

tutela referitoare la prestarea actiunilor sau lucrarilor de interes local, prevazute la art. 67 alin. 

(2). 

Având în vedere cele de mai sus, vă propun adoptarea  proiectului de hotărâre în forma 

inițiată care îndeplinește cerințele de oportunitate și necesitate  . 



 PRIMAR , 

                                                                                   Radu STANCU  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


