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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru anul 

2023 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare și pentru persoanele care vor efectua 

ore de muncă neremunerată în folosul comunității 
 
 

La iniţierea acestui proiect de hotărâre am avut în vedere prevederile art.28 din Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare din care 
rezultă faptul că 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. 

 În vederea aplicării prevederilor legale, 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 de lege; 

 e) să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare 
aprobării acestora.  

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului 
local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului.  

Faţă de cele prezentate mai sus, rog Consiliul Local al comunei Pojorîta să aprobe proiectul 
de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru anul 2023 pentru beneficiarii Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat și pentru persoanele care vor efectua ore de muncă 
neremunerată în folosul comunității, în forma iniţiată. 
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