
 

 
             R O M Â N I A 

               JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 
______CONSILIUL LOCAL BOZIORU_______ 

                       

PROIECT 

 

HOTĂRÂRE  
Privind  aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI  DE INTERES 

LOCAL” beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la 
nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2023 

 
    Consiliul Local al Comunei Bozioru, Judetul Buzău, întrunit în 
şedinţă <<ordinară>>, în pe luna decembrie 2022, 

 Luând în considerare: 
 referatul de aprobare al domnului Primar al  comunei Bozioru, 

înregistrat la nr. 3.972/09.12.2022; 
 raportul compartimentului de  specialitate, înregistrat sub 

nr.3.973/09.12.2022; 
  avizele cu caracter consultativ, a comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Bozioru; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 art.6, alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, actualizata; 

  art.28, alin.(3) din Anexa la H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat; 

 art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în 
administratia publică ;  

 Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative 
republicată, cu modificările si compeltările ulterioare;  

     În temeiul art.139 alin. (1) şi 196 alin. (1) lit. a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTARĂŞTE: 

 
       Art.1. Se aprobă ,,PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI  DE INTERES 

LOCAL”, ce vor fi executate de către beneficiarii de venit minim garantat 
din comuna Bozioru, conform  Legii 416/2001 aferente anului 2023 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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       Art.2. Viceprimarul Comunei Bozioru va  duce la îndeplinire 
prevedetile prezentei hotărâri conform ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI 
LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL” aferente anului 2023 aprobat  la  art.1. 

        Art.3. Secretarul general al Comunei Bozioru, Judetul Buzău, va 
comunica prezenta hotărâre persoanelor si instituţiilor interesate şi va 
face publicitatea cerută de lege. 
 
   Nr.47/09.12.2022 
   BOZIORU 
 

    INIŢIATOR, 
                   PRIMAR: 

             GRIGORE Valentin 
      
      ……………………             

Avizat pentru legalitate, 
                   Secretar general 
comună, 
                                                       OPREA MIRELA 
 

                                                                    …………………. 
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JUDEȚUL BUZĂU                    

 CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
                                                                    Anexa la P.H.C.L.  Nr.47/2022  
 
 
                                                                                

  

 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL  
AFERENTE ANULUI  2023 

 
 
 

          I. Dispoziţii introductive 
 
          Constituţia României, republicată, la art.47 garantează cetăţenilor dreptul la 
măsuri de asistenţă socială. Potrivit 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, iar acest venit minim 

garantat se asigură  prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de lege. 
           Legea, stabileşte însă condiţiile de acordare  ale acestui drept şi cum este firesc 

prevede şi anumite obligaţii în sarcina beneficiarilor de ajutor social, lunar. Astfel s-a 

stabilit, ca pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legii, 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 putea depăşi regimul 
normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.  
     Orele astfel prestate, 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. 
           Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, la art.6 alin.(7) prevede 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 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. (alineat 

modificat de la 1 ianuarie 2011 prin art. I pct. 2 din Legea nr. 276/2010 - publicată la 30 
decembrie 2010),, . 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20141051


          II. Scopul Planului  anual de acţiune 
 

 Prezentul Plan are ca scop să contribuie la urmărirea efectuării lucrărilor, respectiv 
acţiunilor de interes local, de către aceştia. Astfel Planul are menirea să reglementeze 
categoria persoanelor care au obligaţia de a presta acţiuni sau lucrări de interes local, 

acţiunile şi modalităţile de realizare  a lucrărilor de interes local, de către aceste persoane, 
modul de repartizare şi de calcul al orelor de muncă, precum şi responsabilităţi privind 
aplicarea planului. 

 III. Persoanele care au obligaţia de a presta acţiuni sau lucrări de interes local 
În sensul prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, 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 de lucru şi cu respectarea normelor de 
securitate  şi igiena muncii. 

Această obligaţie, respectiv obligaţia  de a presta acţiunile sau lucrările de interes 

local, poate fi transferată , 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. 

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. 

Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate, în condiţiile legii. 
 

IV. Persoanele exceptate de la obligaţia de a presta acţiuni sau lucrări de 
interes local  

Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiei de a presta acţiuni sau lucrări de interes 
local persoanele apte de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii: 

a) asigură creşterea şi îngrijirea , potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în 

vârstă de până la 7 ani şi până  la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau 

accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului; 
b) asigură îngrijirea unei sau a mai multor persoane cu handicap grav ori 

accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal 
sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii; 

c) participă la un program de pregătire profesională; 
d) este încadrat în muncă. 
 

 V. Acţiunile şi/sau lucrările de interes local care reprezintă obiectul Planului 
anual de acţiune 



Acţiunile şi/sau lucrările de interes local care reprezintă obiectul Planului anual 
de acţiune sunt următoarele: 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

Acţiuni/Lucrările de interes local 

 
 
 

Termen de realizare 

Persoana 
responsabilă pentru 

organizarea 
acţiunilor/lucrărilor 

de interes local  

 

1. 

Curăţarea şi igienizarea spaţiilor aferente şi 
a clădirilor administrative din comună 

 

Permanent 

Viceprimar 

Morărescu Andrei 
 

 

2. 

Curăţarea şi igienizarea spaţiilor zonei 
aferente drumurilor comunale şi drumului 
judeţean 

 

 

Permanent 

Viceprimar 

Morărescu Andrei 

 

3. 

Colectarea deşeurilor menajere aflate pe 
domeniul public şi populaţie 

 

Permanent 

Viceprimar 

Morărescu Andrei 
 

 

4. 

Greblat spaţii verzi, măturat alei, trotuare, 
inclusiv colectarea deşeurilor şi a  
gunoaielor de pe domeniul public 

 Martie - Noiembrie  

Viceprimar 

Morărescu Andrei 

 

5. 

Lucrări de reamenajare teren şi 
însămânţare spaţii verzi unde este cazul 

 

Martie - Iunie 

Viceprimar 

Morărescu Andrei 
 

 

6. 

Întreţinerea si amanejarea spatiilor publice 
din localitate – parcuri, curti institutii 

(curatat si varuit pomi, reparat garduri, 

ecologizare). 

 

 

Martie - Noiembrie 

 

Viceprimar 

Morărescu Andrei 

 

7. 

Curăţarea  şi igienizarea malurilor 
cursurilor de apă 

 

Martie - Noiembrie 

Viceprimar 

Morărescu Andrei 
 

 

8. 

Curăţarea de zăpadă şi gheaţă de la 
instituţiile din comună, cimitir, cămina 
cultural, scoală, grădiniţă, etc. 

Ianuarie – Aprilie 

 

Noiembrie -Decembrie 

 

Viceprimar 

Morărescu Andrei 
 

9.  

Decolmatat şanţuri(rigole) acolo unde este 

cazul în comuna Bozioru 

Martie - Noiembrie Viceprimar 

Morărescu Andrei 
 

 

10. 

Tăierea şi pregătirea materialului lemnos 
pentru încălzirea clădirilor instituţiilor 
publice din comună. 

Septembrie - Noiembrie  

Viceprimar 

Morărescu Andrei 

 

 

 

11. 

Lucrari si actiuni legate de Sarbatoarea 

Traditionala de Sf.Ilie – 20 iulie (amenajare 

spatiu targ, curatenie si ecologizare 

ulterioara). 

 

 

Iulie 

 

 

Viceprimar 

Morărescu Andrei 
 

 

 

Intretinerea si amanejarea spatiilor 

apartinand asezamintelor de cult de pe 

raza comunei Bozioru cimitire si curti 

 

 

Martie - Noiembrie 

 

 

 



 

12. 

(curatat si varuit pomi, reparat garduri, 

ecologizare). 

 

Viceprimar 

Morărescu Andrei 

 

13. 

Activitati de sprijinire a serviciului voluntar 

pentru situatii de urgenta 

Permanent Viceprimar 

Morărescu Andrei 
14. Alte lucrări si acţiuni în funcţie de necesităţi Permanent Viceprimar 

Morărescu Andrei 
  
            VI. Modalităţile  de realizarea a acţiunilor şi / sau lucrărilor de interes  local 
de către persoanele care au obligaţia  prestării a unor astfel de acţiuni, respectiv 
lucrări de interes 
            Prestarea acţiunilor, respectiv al lucrărilor de interes local, prevăzute la Cap. V al 
prezentului plan, se realizează sub coordonarea viceprimarului comunei Bozioru, acesta 
din urmă, împreună cu persoanele responsabile din Compartimentul de asistenţă socială, 
va ţine evidenţa efectuării orelor prestate de către persoanele prevăzute la Cap III al 
prezentului plan, respectiv va asigura realizarea instructajului privind normele de tehnică 
a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes 
local. 
           Realizarea acţiunilor şi/sau lucrărilor de interes local, prevăzute la Cap. V  al 
prezentului plan, se realizează pe baza unei programări, întocmite pe fiecare zi lucrătoare, 
de către persoanele prevăzute la Cap. III. 
            Întocmirea programării prevăzute la alineatul precedent, se va face fără ca prin 
acesta să se afecteze numărul orelor de muncă, numărul zilelor de lucru , respectiv limita 
normei lunare de muncă, la efectuarea cărora sunt obligate persoanele prevăzute la Cap.V 
al prezentului plan. 
 
             VII. Modul de repartizare şi de calcul al orelor de muncă 
            Orele de muncă,  în cazul persoanelor care au obligaţia de a presta acţiuni şi 
/sau lucrări de interes local, 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. 
            Întocmirea  prezentului plan de acţiune este în oblogaţia Primarului. 
            Evidenţa efectuării orelor repartizate conform prezentului plan şi asigurarea 
instructajului privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele 
care prestează acţiuni ori lucrări de interes local, se face de către domnul viceprimar 
Morărescu Andrei. 
             În acest sens el este sprijinit de funcţionarii publici care au atribuţii în domeniul 
asistenţei sociale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru. 
              Primarul, prin intermediul Compartimentului de asistenţă socială , are obligaţia 
să afişeze prezentul plan de acţiuni sau lucrări de interes local, lista cuprinzând 
beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau 
lucrări de interes local. 
               Datele privind lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, se afişează cu 
respectarea normelor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal. 



               Persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, au obligaţia 
de a presta lunar, sau trimestrial, după caz, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări 
de interes local, fără a putea depăşi regimul normă de lucru şi cu respectarea normelor de 
securitate şi igiena muncii. Aceste persoane au obligaţia să dovedească cu acte, din 6 în 6 
luni, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.7 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv că nu 
realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru încadrea în muncă şi nu au refuzat un loc de 
muncă ori a participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de 
formare profesională oferite de aceste agenţii. 
                Persoanele  prevăzute la Cap.III al prezentului plan, sunt de asemenea obligate 
să răspundă solicitării primarului şi să participe la realizarea acţiunilor şi/sau lucrărilor 
de interes local, precum şi să fie prezenţi la instructajele privind normele de tehnică a 
securităţii muncii organizate, în condiţiile legii şi a prezentului plan. 
 
               VIII. Dispoziţii finale 
               Prezentul plan s-a aprobat prin HCL nr……/2022 privind Planului anual de 
acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care 
prestează acţiuni sau lucrări de interes local, în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea Primarului 
comunei Bozioru, judeţul Buzău. 
                                                                                                                                                          
 

                                    
    Preşedinte de şedinţă                                       CONTRASEMNEAZĂ,                                                 

SPĂTARU Marian                                      Secretar general comună  
                                                                                 OPREA Mirela 

 
   ……………………..                                             
                                                                              ……………………                                                                                                  



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
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Nr. 3.972/09.12.2022 

 
          REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI 
LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor social conform Legii 

nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2023 
 

 
Stimati consilieri, 
 
 În fiecare an, urmare a schimbărilor legislative care au survenit în 
acordarea ajutoarelor sociale, autorităţile administraţiei publice locale 
au obligatia de a întocmi si aproba planificări ale lucrărilor si 
acţiunilor ce se vor realiza anual cu forţa de muncă constituită din 
cadrul beneficiarilor  Legii nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat.  
         Aceste lucrări vor conduce la o mai bună gospodărire a 
localităţii, la înfrumuseţarea acesteia, precum si la realizarea unor 
constructii uşoare care nu necesită forţă de muncă calificată, cum ar 
fi: 

a) desfundarea şanţurilor din cadrul drumurilor comunale în 
zonele extravilane.  

b) strângerea tuturor deșeurilor de pe spațiile publice din zonele 
extravilane aferente localităţilor ce compun comuna Bozioru.  

c) ajută la executarea lucrărilor de împrejmuiri la obiectivele 
publice: şcoali, cămin cultural, etc. 

d) strângerea molozului rezultat la obiective de investiții din 
comuna.  

e) curăţarea, tăierea vegetaţiei din locurile publice, parcuri 
acostamente drumuri din zona extravilană.  

f) participarea la acţiunile de deszăpezire în perioada de iarnă a 
tuturor spaţiilor publice din comună.  

g) participarea la acţiunea de tăiere a lemnelor de foc necesare 
unităţilor şcolare din comună, precum și la Primăria Bozioru. 

 h)  igienizarea satelor apartinatoare comunei Bozioru.  
 i) participarea la lucrările de pietruire si modernizare a drumurilor 

comunale, împrăştierea de balast pe uliţele secundare. 
j) curăţenie stradală, spaţii verzi, decolmatare şanţuri, tăiat iarba. 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


k) curăţarea cursurilor de apa ce străbat comuna Bozioru. 
 
 
 
l)curăţarea si intretinerea pe timpul iernii a trotuarelor, curţilor 

şcolii, instituţiilor publice din comună. 
 m) alte lucrări ocazionale care vor apare in decursul anului anului 

2023 la nivelul comunei Bozioru 
  Având în vedere  cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi 

proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 
 

   Primar, 
  Grigore Valentin 

 
 …………………………



ROMANIA 
JUDETUL BUZĂU 

COMUNA BOZIORU 
   

website: www.comunabozioru.ro; e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 

 
 

 
 
 

 
 

                         
 
Nr. 3.973/09.12.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind  aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNI ŞI 

LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor social conform Legii 
nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, aferente anului 2023 

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

modificările şi completările ulterioare, stabileşte condiţiile de acordare 

ale acestui drept şi cum este firesc prevede şi anumite obligaţii în 
sarcina beneficiarilor de ajutor social, lunar. Astfel s-a stabilit, ca 

pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legii, 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 putea depăşi regimul normal de lucru şi cu 
respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.  

     Orele astfel prestate, 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. 
    Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, la art.6 alin.(7) prevede 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 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  

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


 

 

local. (alineat modificat de la 1 ianuarie 2011 prin art. I pct. 2 din Legea 

nr. 276/2010 - publicată la 30 decembrie 2010) „. 

      Planul  de acţiuni  şi lucrări de interes local a  beneficiarilor de 
ajutor social, are ca scop să contribuie la urmărirea efectuării lucrărilor, 
respectiv acţiunilor de interes local, de către aceştia. Astfel Planul are 
menirea să reglementeze categoria persoanelor care au obligaţia de a 
presta acţiuni sau lucrări de interes local , acţiunile şi modalităţile de 
realizare  a lucrărilor de interes local, de către aceste persoane, modul de 

repartizare şi de calcul al orelor de muncă, precum şi responsabilităţi 
privind aplicarea planului. 

    În sensul prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 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 de lucru şi cu respectarea normelor de securitate  

şi igiena muncii. 
    Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local, poate fi 

transferată , 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. 

Analizând prezentul proiect de hotărâre am constatat că respectă 
revederile legale în domeniu şi totodată sunt întrunite condiţiile de  
necesitate, oportunitate şi prevederile  Legii nr.24/2000 privind  normele 

de tehnică  legislativă pentru elaborarea actelor normative, motiv pentru 
care se acordă  aviz  favorabil. 

      În concordanţă cu cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local 
Bozioru, adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  ,,PLANULUI 

ANUAL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL” beneficiarilor de ajutor 
social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, aferente 

anului 2023. 
 
 

Referent asistenţă socială, 
Buduianu Liliana 

  
 …………………………. 
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