
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA  

CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R  

privind aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea 

copilului în condițiile stabilite de Codul Civil, precum și munca neremunerată în folosul comunității 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana , judeţul Suceava ; 

Având în vedere: 

1. referatul de aprobare  întocmit de domnul Constantin-Octavian Cojocariu primarul comunei 

Bălăceana, înregistrat cu nr.4749 din 19.12.2022; 

2. raportul de specialitate întocmit de doamna Cormoș Anca- asistent social în cadrul 

compartimentului asistență socială  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bălăceana, înregistrat cu nr.4752 din 19.12.2022;  

3. raportul de avizare al Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protecţie socială, 

activitaţi social-culturale, culte, protectie copii, înregistrat cu nr.193 din 17.01.2023; 

4. prevederile art. 6* alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, ultima modificare O.U.G. nr. 124 din 27 decembrie 

2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de 

beneficii de asistenţă socială- aprobată  prin Legea nr. 166 din  9 octombrie 2012 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, cu 

modificările și completările uletrioare; 

5. 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, modificată prin H.G. nr. 1291 din 18 decembrie 2012 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 



privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi 

plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, ultima 

modificare, O.U.G. nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 

101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

6. prevederile art.67 din Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004-Republicată, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare; 

7. prevederile art.93 alin.(3) din Codul Penal cu modificările și completările ulterioare; 

8. prevederile art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

9. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d), ale alin.(7) lit.b) din O.U. 57/2019 -Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară 

de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile 

stabilite de Codul Civil , precum și munca neremunerată în folosul comunității, conform anexei care 

face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre .  

 Art.2. Primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre. 

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier local- Gheorghe BULIGA  

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena BEȘA                                                                                                         

Bălăceana, 20 ianuarie 2023 
Nr.1 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 

Nicolae ANECHITEI 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9 
Prezenti : 9 
Pentru : 9 
Împotrivă:0 
Abtineri : 0 

 

 



 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR.1  din 20 ianuarie 2023) 

Nr. crt. Operatiuni efectuate Data 

ZZ/LL//AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii 

făcut cu majoritate 

absolută 

calificată 

20.01.2023 

 

 

 

 

 

2 Comunicarea către 

primar 

20.01.2023  

3 Comunicarea către 

prefectul judeţului 

20.01.2023  

4 Aducerea la 

cunoştinţa publică 

20.01.2023  

5 Comunicarea, numai 

în cazul  celei cu 

caracter individual 

...............  

6 Hotărârea devine 

obligatorie 

sau produce efecte 

juridice după caz 

20.01.2023  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind    

 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:     

 *1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă,  după caz.                                                            

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea 

dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea        

calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie."                                    

Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică  primarului."                                                         

Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local 

al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...                     

Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile 

legii, prin grija secretarului general al comunei."                                                 



Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li 

se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."          

Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică."          

Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează."                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier local- Gheorghe BULIGA  

 

                                                Anexă la H.C.L.  nr. 1 din  20 ianuarie 2023 ( 2 pagini ) 

LUNA DENUMIREA LUCRĂRII 

IANUARIE -tăiat lemne; 

-deszăpezire drumuri ; 

-împrăştiat material antiderapant; 

-desfundat podeţe şi şanţuri; 

FEBRUARIE - tăiat lemne; 

-deszăpezire drumuri ; 

-împrăştiat material antiderapant; 

-desfundat podeţe şi şanţuri; 

-greblarea pietrei alergătoare; 

MARTIE -curăţirea terenurilor de iarbă şi buruieni; 

-defrişarea manuală a tufişurilor; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

-desfundat manual şanţuri şi podeţe; 

-văruit plantaţii, capete de pod, etc; 

-curăţat şanţuri; 

APRILIE -curăţirea terenurilor de iarbă şi buruieni; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

-desfundat manual şanţuri şi podeţe; 

-curăţat şanţuri; 

-repararea drumurilor pietruite; 

-aşternerea pe platforma drumului a materialelor de întreţinere; 

MAI -plantare stâlpi pentru indicatoare rutiere; 

-cosirea vegetaţiei; 

-tăieri de corecţie arbori; 

-selectat deşeuri reciclabile; 

-curăţat şanţuri; 

-montat cofraje; 

-turnarea betonului în fundaţii şi ziduri de sprijin; 

IUNIE -tundere de gard viu; 

-curăţirea manuală a şanţurilor şi rigolelor; 

-curăţirea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarbă; 

-tăierea acostamentelor; 



-degajarea terenurilor de deşeuri; 

-lucrări de tencuieli; 

-selectat deşeuri reciclabile; 

 

IULIE -cosirea vegetaţiei; 

-văruit plantaţii, capete de pod, etc; 

-desfundarea manuală a şanţurilor; 

- aşternerea pe platforma drumului a materialelor de întreţinere; 

-executat fundaţie de ciment (g=10 cm), la trotuare, alei, etc; 

-repararea drumurilor pietruite; 

-selectare  deşeuri reciclabile; 

 

AUGUST -curăţirea de rugină a pieselor metalice; 

-vopsirea parapetelor; 

-săpătură manuală teren tare; 

-montaj cofraje; 

-turnarea betonului în fundaţii; 

-curăţirea şi înlăturarea stratului de noroi de pe căile rutiere; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

-desfundarea podeţelor; 

-cosirea vegetaţiei; 

SEPTEMBRIE -tăiat lemne; 

-lucrări de tencuieli; 

-aşternerea pe platforma drumului a materialelor de întreţinere; 

-degajarea terenului de frunze, crengi şi arderea lor; 

-curăţat şanţuri; 

-tăieri de corecţie arbori; 

-selectare  deşeuri reciclabile; 

OCTOMBRIE -degajarea terenului de frunze, crengi şi arderea lor; 

-curăţirea terenului de iarbă şi buruieni; 

-tăierea arborilor manual şi depozitarea pe zonă; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

-curăţirea manuală a şanţurilor şi rigolelor; 

-repararea drumurilor pietruite; 

NOIEMBRIE -tăiat lemne; 

-degajarea terenului de frunze, crengi şi arderea lor; 

-tăierea arborilor manual şi depozitarea pe zonă; 

-selectare  deşeuri reciclabile; 



-desfundarea podeţelor; 

-deszăpezire drumuri vicinale; 

-împrăştiat material antiderapant; 

DECEMBRIE -tăiat lemne; 

-tăierea arborilor manual şi depozitarea pe zonă; 

-deszăpezire drumuri vicinale; 

-împrăştiat material antiderapant; 

-desfundat podeţe şi şanţuri; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

 

 

Contrasemnează,  

 

Secretarul general al comunei Bălăceana-Elena BEŞA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P R O I E C T 

Nr. 4750 din 19.12.2022 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA  

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea 

copilului în condițiile stabilite de Codul Civil, precum și munca neremunerată în folosul comunității 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana , judeţul Suceava ; 

Având în vedere:  

1. referatul de aprobare  întocmit de domnul Constantin-Octavian Cojocariu primarul comunei 

Bălăceana, înregistrat cu nr.4749 din 19.12.2022; 

2. raportul de specialitate întocmit de doamna Cormoș Anca- asistent social în cadrul 

compartimentului asistență socială  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bălăceana, înregistrat cu nr..............................;  

3. raportul de avizare al Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protecţie socială, 

activitaţi social-culturale, culte, protectie copii, înregistrată cu nr.............................; 

4. prevederile art. 6* alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, ultima modificare O.U.G. nr. 124 din 27 decembrie 

2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de 

beneficii de asistenţă socială- aprobată  prin Legea nr. 166 din  9 octombrie 2012 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, modificată prin H.G. nr. 1291 din 18 decembrie 2012 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 



Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi 

plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, ultima 

modificare, O.U.G. nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 

101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

6. prevederile art.67 din Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004-Republicată, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare; 

7. prevederile art.93 alin.(3) din Codul Penal cu modificările și completările ulterioare; 

8. prevederile art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

9. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d), ale alin.(7) lit.b) din O.U. 57/2019 -Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară 

de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile 

stabilite de Codul Civil , precum și munca neremunerată în folosul comunității, conform anexei care 

face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre .  

 Art.2. Primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre. 

 

INIŢIATOR- PRIMAR, 

Constantin-Octavian COJOCARIU  

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena BEŞA 

 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Nicolae ANECHITEI 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

P R I M A R 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea 

copilului în condițiile stabilite de Codul Civil, precum și munca neremunerată în folosul comunității 

 

Nr.4749 din 19.12.2022 

Doamnă şi domnilor consilieri , 

Având în vedere : 

1. prevederile art. 6* alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, ultima modificare O.U.G. nr. 124 din 27 decembrie 

2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de 

beneficii de asistenţă socială- aprobată  prin Legea nr. 166 din  9 octombrie 2012 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, cu 

modificările și completările ulterioare; 

2. 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, modificată prin H.G. nr. 1291 din 18 decembrie 2012 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi 

plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, ultima 

modificare, O.U.G. nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 

101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 



3. prevederile art.67 din Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004- Republicată, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, care specifică: 

   (1) Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul 

copilului în condiţiile prezentei legi va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul contribuţiei lunare 

a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul civil. Sumele astfel încasate 

se constituie venit la bugetul judeţului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucureşti, de 

unde provine copilul. 

(2) Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă părintele 

apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de 

interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ-

teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa. 

(3) Acţiunile şi lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acţiuni sau lucrări de 

interes local, întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

prevedrile art.93 alin.(3) din Codul Penal cu modificările și completările ulterioare; 

4. prevederile art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

5. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. prevederileart.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

7. dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. d), ale alin.(7) lit.b) din O.U. 57/2019 -Codul administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare; 

Analizând aceste aspecte şi ţinând cont de obiectul de activitate al compartimentului  asistenţă 

socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce constituie realizarea ansamblului de 

măsuri destinate persoanelor cu probleme sociale aflate în dificultate şi cu grad de risc social , care nu 

au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă , 

beneficiarii de venit minim garantat apţi de muncă vor fi nominalizaţi lunar pentru efectuarea de 

acţiuni sau lucrări de interes local . 

Având în vedere cele susmenţionate se impune astfel aprobarea unei Hotărâri a Consiliului 

local privind aprobarea aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului 

în condițiile stabilite de Codul Civil, precum și munca neremunerată în folosul comunității,. 

 

PRIMAR, 

Constantin-Octavian COJOCARIU  

 

 



 

R OM Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea 

copilului în condițiile stabilite de Codul Civil, precum și munca neremunerată în folosul comunității 

 

Nr. 4752 din 19.12.2022 

 

Doamnă şi domnilor consilieri , 

Având în vedere : 

1. prevederile art. 6* alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, ultima modificare O.U.G. nr. 124 din 27 decembrie 

2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de 

beneficii de asistenţă socială- aprobată  prin Legea nr. 166 din  9 octombrie 2012 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, cu 

modificările și completările ulterioare; 

2. 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, modificată prin H.G. nr. 1291 din 18 decembrie 2012 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi 

plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, ultima 

modificare, O.U.G. nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 



101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

3. prevederile art.67 din Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004- Republicată, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, care specifică: 

(1) Comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa care a dispus plasamentul 

copilului în condiţiile prezentei legi va stabili, dacă este cazul, şi cuantumul 

contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea acestuia, în condiţiile stabilite de Codul 

civil. Sumele astfel încasate se constituie venit la bugetul judeţului, respectiv la cel al 

sectorului municipiului Bucureşti, de unde provine copilul. 

(2) Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă 

părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, 

acţiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, 

pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa. 

(3) Acţiunile şi lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acţiuni sau lucrări 

de interes local, întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

4. prevedrile art.93 alin.(3) din Codul Penal cu modificările și completările ulterioare; 

5. prevederile art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

6. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7. prevederileart.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

8. dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. d), ale alin.(7) lit.b) din O.U. 57/2019 -Codul administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare; 

Analizând aceste aspecte şi ţinând cont de obiectul de activitate al compartimentului  asistenţă 

socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce constituie realizarea ansamblului de 

măsuri destinate persoanelor cu probleme sociale aflate în dificultate şi cu grad de risc social , care nu 

au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă , 

beneficiarii de venit minim garantat apţi de muncă vor fi nominalizaţi lunar pentru efectuarea de 

acţiuni sau lucrări de interes local . 

Având în vedere cele susmenţionate se impune astfel aprobarea unei Hotărâri a Consiliului 

local privind aprobarea aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului 

în condițiile stabilite de Codul Civil, precum și munca neremunerată în folosul comunității,. 

Asistent social, 

Anca CORMOȘ  
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LUNA DENUMIREA LUCRĂRII 

IANUARIE -tăiat lemne; 

-deszăpezire drumuri ; 

-împrăştiat material antiderapant; 

-desfundat podeţe şi şanţuri; 

FEBRUARIE - tăiat lemne; 

-deszăpezire drumuri ; 

-împrăştiat material antiderapant; 

-desfundat podeţe şi şanţuri; 

-greblarea pietrei alergătoare; 

MARTIE -curăţirea terenurilor de iarbă şi buruieni; 

-defrişarea manuală a tufişurilor; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

-desfundat manual şanţuri şi podeţe; 

-văruit plantaţii, capete de pod, etc; 

-curăţat şanţuri; 

APRILIE -curăţirea terenurilor de iarbă şi buruieni; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

-desfundat manual şanţuri şi podeţe; 

-curăţat şanţuri; 

-repararea drumurilor pietruite; 

-aşternerea pe platforma drumului a materialelor de întreţinere; 

MAI -plantare stâlpi pentru indicatoare rutiere; 

-cosirea vegetaţiei; 

-tăieri de corecţie arbori; 

-selectat deşeuri reciclabile; 

-curăţat şanţuri; 

-montat cofraje; 

-turnarea betonului în fundaţii şi ziduri de sprijin; 

IUNIE -tundere de gard viu; 

-curăţirea manuală a şanţurilor şi rigolelor; 

-curăţirea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarbă; 

-tăierea acostamentelor; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

-lucrări de tencuieli; 



-selectat deşeuri reciclabile; 

IULIE 

 

 

 

-cosirea vegetaţiei; 

-văruit plantaţii, capete de pod, etc; 

-desfundarea manuală a şanţurilor; 

- aşternerea pe platforma drumului a materialelor de întreţinere; 

-executat fundaţie de ciment (g=10 cm), la trotuare, alei, etc; 

-repararea drumurilor pietruite; 

-selectare  deşeuri reciclabile; 

 

AUGUST -curăţirea de rugină a pieselor metalice; 

-vopsirea parapetelor; 

-săpătură manuală teren tare; 

-montaj cofraje; 

-turnarea betonului în fundaţii; 

-curăţirea şi înlăturarea stratului de noroi de pe căile rutiere; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

-desfundarea podeţelor; 

-cosirea vegetaţiei; 

 

 

SEPTEMBRIE -tăiat lemne; 

-lucrări de tencuieli; 

-aşternerea pe platforma drumului a materialelor de întreţinere; 

-degajarea terenului de frunze, crengi şi arderea lor; 

-curăţat şanţuri; 

-tăieri de corecţie arbori; 

-selectare  deşeuri reciclabile; 

OCTOMBRIE -degajarea terenului de frunze, crengi şi arderea lor; 

-curăţirea terenului de iarbă şi buruieni; 

-tăierea arborilor manual şi depozitarea pe zonă; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

-curăţirea manuală a şanţurilor şi rigolelor; 

-repararea drumurilor pietruite; 

NOIEMBRIE -tăiat lemne; 

-degajarea terenului de frunze, crengi şi arderea lor; 

-tăierea arborilor manual şi depozitarea pe zonă; 

-selectare  deşeuri reciclabile; 

-desfundarea podeţelor; 



-deszăpezire drumuri vicinale; 

-împrăştiat material antiderapant; 

DECEMBRIE -tăiat lemne; 

-tăierea arborilor manual şi depozitarea pe zonă; 

-deszăpezire drumuri vicinale; 

-împrăştiat material antiderapant; 

-desfundat podeţe şi şanţuri; 

-degajarea terenurilor de deşeuri; 

 

Intocmit, 

  

Asistent social – Anca CORMOȘ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA   

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protecţie socială, activitaţi social-

culturale, culte, protectie copii 

 

R A P O R T    D E   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de 

muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă obligați 

la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil, precum și munca neremunerată în 

folosul comunității 

Nr. 193 din 17.01.2023 

 

Comisia pentru  administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 

publice, a drepturilor cetăţenilor, întrunită în şedinţă astăzi data de mai sus, a analizat proiectul de 

hotărâre, referatul de aprobare şi raportul de specialitate şi se  avizează favorabil proiectul  de hotărâre 

în forma prezentată şi-l  înaintează Consiliului Local spre dezbatere si aprobare, întrucât nu contravine  

interesului comunei şi ordinii de drept.           

       Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă faptul că avizul a fost emis cu respectarea cvorumului 

prevăzut de lege. 

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 
   Presedinte de comisie,                                                                 Secretarul comisiei, 
 
      Rodica BUSUIOC                                                                       Gheorghe BULIGA  
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