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ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
Â
Nr. 1/18.01.2022
RE
privind aporobarea
i lucr
interes local în comuna Posta Câl
2022
in aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
â
Având în vedere :
- R
înregistrat la nr. 2 /18.01.2022 ;
- Raportul compartimentului de resort nr.3 /18.01.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 4/18.01.2022;
- In baza prevederilor art.6. alin.(2),(7),(8) si (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
e ulterioare;
- Analizând prevederile art.18 lit d) si art. 22 al H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si modificarile aduse de HG
57/2012;
- Analinzând prevederile art.18 alin 1 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor

neprivative de libertate
În temeiul prevederilor
Codul Administrativ
HOTARASTE:
Art.1. Se aprob planul lunar de lucr
comunei Po ta Câln u
în anul 2022, de c tre beneficiarii de ajutor social, care au obliga ia prest rii unui num r de ore de mun în folosul
comunit ii conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile ulterioare, plan prevazut în anexa 1
Art.2 Planul de actiuni sau lucrari de interes local anual privind obiectivele i lucr rile comunitare,
aprobate la art. 1, va fi aplicat si pentru persoanele sau minorii pentru care instan a de judecaa a stabilit obligatia
de a presta o activitate neremunerata intr-o institutie de interes public (munca in folosul comunitatii).
Art.3 (1) Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Consilierul Primarului, domnul Belu
, responsabil cu evidenta efectuarii orelor de munca prestate de catre beneficiarii prevederilor Legii
nr. 416/2001.
(2) Domnul Arsene F nel Viorel, viceprimar, va asigura evidenta efectuarii orelor de munca prestate
de catre persoanele sau minorii pentru care instanta de judecata a impus obigatia de a presta o activitate
neremunerata intr-o institutie de nivel public la nivelul comunei Posta Câlnau.
(3) Domnul. Arsene F nel Viorel, viceprimar, va asigura instructajul privind normele de tehnica a
securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local sau munca in folosul
comunitatii.
Art. 4. Se aproba normele de lucru pentru stabilirea volumului fizic de lucrari care trebuie realizate intr-o zi
de munca de 8 ore prev zute in anexa nr.2.
Art. 5.
Art. 6. Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 7. Secretarul general delegat al
interesate.

PRIMAR,
MUNTEANU SORIN
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T,
ENACHE ANA

JUDETUL BUZAU
PRIMARIA COMUNEI POSTA CÂLN
NR. 2/18.01.2022
Referat de aprobare
la proiectul de hotarare pentru aprobarea planului
â
u,
pentru anul 2022 si a unor masuri in aplicarea Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat
Potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificat
logice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001
singure, cetateni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala, care se
asigura prin acordarea ajutorului social lunar in conditiile prevazute de lege, cuantumul ajutorului social
persoanei singure.
Conform art.6 alin.7, 8 din Legea 416/2001 modificat prin legea 276/2010:

De asemenea, potrivit art. 28- (1) din Legea nr.276/2010- Pentru sumele acordate ca ajutor social,
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 muncii .

(3) Planul d
poate fi reactualizat pe parcursul anului.
Potrivit art. 2 si art.16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei
activitati in folosul comunitatii actualizata
Art. 2
t prevederilor art. 2, domeniile serviciilor

Art. 16. C

Urmare acestor prevederi v-am propus in acest proiect de hotarire lucrarile si actiunile de interes
local ce urmeaza a fi realizate de persoanele apte de munca, precum si normele de lucru pentru
stabilirea volumului fizic de lucrari care trebiue realizate intr-o zi de munca de 8 ore si a unor masuri in
aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
Prin acest proiect de hotarare , mai precis in anexa la proiectul de hotarare s-au stabilit lucrarile de
interes local ce se vor efectua in anul 2022.
De asemenea daca aveti completari la acest proiect de hotarare va rog sa le aduceti .
Mai precizez ca in conformitate cu prevederile legale acest plan de lucrari poate fi modificat in cursul
anului prin hotarare de consiliu local in functie de situatiile ce se ivesc.
Va rog sa analizati si supuneti spre aprobare acest proiect de hotarare, flind necesar pentru
instrumentarea dosarelor de ajutor social. Va multumesc
PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

U
COMUNA POSTA
Nr. 3/18.01.2022

U

RAPORT DE SPECIALITATE
Subsemnata
ta Câ

judetul Buzau:

pr

âlnau,
2022

considerente:
- Pentru sumele acordate ca ajutor social în conformitate cu art. 6, alin. 2 Legea nr.
presta
lunar, la solicitarea primarului,
i de interes local, fara a se putea depasi
regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de Securitate si igiena a muncii.
- în conformitate cu art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
le ulterioare Primarii au obligatia sa intocmeasca
un plan de actiuni sau de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la
alin(2) , sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instuctajul privind normele de
tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de
interes local. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local
a con
.
at în
Drept pentru care am întocmit prezentul raport.

INTOCMIT,
Gem

