
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
  

 
   HOTĂRÂREA NR._____ 

privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru 
beneficiarii de ajutor social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de 

protecţie specială, pentru anul 2020 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2020. 

Având în vedere referatul de aprobare nr.4699/2020, raportul nr.6349/2020 
întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.8073/2020 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de 
ajutor social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru 
anul 2020;  
 În conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea  nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, modificată şi completată, art. 28 alin.2 și 3 din Hotărârea Guvernului 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 şi 
art.67 alin.1-3 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, modificată şi completată; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7, lit.b, art.139, alin.1, art.154 
alin.1  şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 
 
  HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Planul de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de 

ajutor social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, 
pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public 
si Fondului Locativ Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,     SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
NR.__________/2020 

 
                       
 

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor 
social conform Legii nr.416/2001 precum şi pentru părinţii ai căror copii 
beneficiază de măsuri de protecţie specială conform Legii nr.272/2004, 

pentru anul 2020 
 
 
 

 A. Lucrările care urmează a fi efectuate pe raza municipiului Craiova sunt: 
  - activităţi de curăţenie în zona verde din jurul cimitirelor şi parcurilor care au fost date în 
administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova si activităţi de curăţenie , întreţinere pe străzi, alei din incinta 
spaţiilor care aparţin domeniului public, zone si cartiere periferice. 
  - măturat, intreţinut si răzuit căi publice, trotuare, parcări, alei, acţiuni de salubrizare zone 
periferice, activităţi de deszăpezire, degajare zăpadă căi publice, trotuare, de către S.C.Salubritate 
Craiova S.R.L.  
 B. Locaţiile unde se vor executa acţiunile sau lucrările de interes local: 
  1. Zona verde a municipiului Craiova din jurul parcurilor şi cimitirelor: 
            - Secţia Zone Verzi- Formaţia Seră; 
            - Sector Întreţinere şi Reparaţii Străzii; 
            - Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare - Cimitirul Sineasca;  
            - Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare -  Cimitirul Ungureni;  
            - Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare- Cimitirul Craiova Nord;  
            - Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare- Cimitirul Dorobănţia. 

2. Zona străzilor, aleilor din incinta spaţiilor care aparţin domeniului public, zone şi cartiere 
periferice: 
 - Bariera Vâlcii 
 - Romaneşti 
 - Catargiu 
 - Brestei 

3.  Zonele şi  străzile din cartierele periferice enumerate, dar şi alte străzi care nu sunt 
cuprinse în programul de lucru al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi în caietul de sarcini: 
 - Făcăi 
 - Mofleni 
 - Popoveni 
 - Romaneşti 
 - Catargiu  
 - Brestei  
 - Troaca 
 - Izvorul Rece 
 - Faţa Luncii 
 - Bariera Vâlcii 
 - Drumul Apelor 
 - Plaiul Vulcăneşti 
 -Drumul Muntenilor 
 - Şimnicul de Jos 
 - Cartierul Veteranilor.    
             



               
              



   

                                                                                                   
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.4699/09.01.2020 
 

 
                     APROBAT, 
                                                                                    PRIMAR 
                           Mihail GENOIU 
 
 
                     AVIZAT, 
                                                Viceprimar 
                                                                                                      Stelian BĂRĂGAN 
                                   

 
Referat de aprobare 

 
 

 Familiile şi persoanele singure aflate în situaţie de risc social, 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. 

Conform art. 6 alin. 2 din actul normativ sus menţionat, pentru sumele 
acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore, apte de muncă din familia 
beneficiară are obligaţia de a presta lunar 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. Prin persoană aptă de muncă se înţelege, potrivit art. 7(1) alin. 1 din 
prezenta lege, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

are vârsta cuprinsă între 16 ani şi varsta standard de pensionare; 
nu urmează o formă de învatamant cursuri de zi prevazută de lege; 
are starea de sanatate şi capacitatea fizica şi psihica corespunzatoare, care o fac 

apta pentru prestarea unei munci. 
Incapacitatea fizica şi psihica trebuie dovedita cu acte eliberate in conditiile 

legii. 
 Potrivit prevederilor art. 6 alin.7-9 din Legea nr. 416/2001, coroborate cu art. 
28 alin.2 şi 3 din H.G. 50/2011, primarul are urmatoarele obligatii: 

- sa intocmeasca lunar planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca  

- să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute mai sus intr-un registru  
- să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii 
- sa afiseze la loc vizibil planul de actiuni sau de lucrari de interes local, lista 
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cu beneficiarii de ajutor social, lista cu persoanele care urmeaza sa efectueze 
orele de muncă  

- sa transmită agenţiilor teritoriale documentele in luna următoare aprobării 
acestora 

 
      Repartizarea persoanelor apte de munca si a orelor de munca se va face in ordine 
alfabetica pentru locatiile unde se desfaşoara actiunile şi lucrarile de interes local. 
 În cazul in care persoanele nu vor efectua aceste zile de munca se va proceda 
la suspendarea dreptului la ajutor social şi ulterior la incetarea acestuia. 
 Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de 
care beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator 
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie 
lunara a timpului de lucru.  Numarul orelor de munca pentru o persoana poate sa 
difere de la o luna la alta, functie de prezentarea actelor in dosarul de ajutor social, 
respectiv modificarea veniturilor nete lunare realizate sau modificarea numarului de 
membri, sau din alte motive pe care familia sau persoana singura le aduce la 
cunostinta primarului conform prevederilor legale. 

 Prin adresa inregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
15/08.01.2020 Direcţia de Asistenţă Socială, Serviciul Evidenţă şi Plată Beneficii de 
Asistenţă Socială solicită aprobarea Planului de Acţiuni sau de Lucrări de Interes 
Local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001, precum şi 
pentru părinţii ai căror copii benefiaciză de măsuri de protecţie specială conform 
Legii nr.272/2004. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile art. 136, alin 2 și alin. 3 
lit. a şi b si art. 129 alin. 7 lit. b  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
aprobarea  Planului de Acţiuni sau de Lucrări de Interes Local pentru 
beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001, precum şi pentru 
părinţii ai căror copii benefiaciză de măsuri de protecţie specială conform Legii 
nr.272/2004 
  

 
 

Director Executiv, 
Delia CIUCĂ 

 
 

Director Executiv Adj., 
Alin GLĂVAN 

 
 

 
 

Întocmit, 
 
 

insp. Liviu TROACĂ 
insp. Mirela PAVEL 



   

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  
  

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.M.NS/2ex 
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Municipiului Craiova, potrivit notificării nr. 17485, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de 

înregistrare a notificărilor şi statistică. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de 



                                                                                                                
 

 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 6349 /13.01.2020  
 
 
  
             APROBAT,  
                                                                           PRIMAR 
                  Mihail GENOIU 
 
 
               AVIZAT, 
                                           Viceprimar, 
                                                                                                  Stelian BĂRĂGAN 
                                   

 
Raport de Specialitate  

privind aprobarea „Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru 
beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru părinţii ai căror 
copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, potrivit Legii nr. 272/2004 pentru 
anul 2020” 

 
 
 

 Familiile şi persoanele singure aflate în situaţie de risc social, 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. 

Conform art. 6 alin. 2 din actul normativ sus menţionat, pentru sumele acordate ca 
ajutor social, una dintre persoanele majore, apte de muncă din familia beneficiară are 
obligaţia de a presta lunar 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. Prin persoană 
aptă de muncă se înţelege, potrivit art.7(1) alin.1 din prezenta lege, persoana care 
îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi varsta standard de pensionare; 
b) nu urmează o formă de învatamant cursuri de zi prevazută de lege; 
c) are starea de sanatate şi capacitatea fizica şi psihica corespunzatoare, care o fac 

apta pentru prestarea unei munci. 
Incapacitatea fizica şi psihica trebuie dovedita cu acte eliberate in conditiile legii. 

 Potrivit prevederilor art. 6 alin.7-9 din Legea nr. 416/2001, coroborate cu art. 28 
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alin.2şi 3 din H.G. 50/2011, primarul are urmatoarele obligatii: 
• sa intocmeasca lunar un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru 

repartizarea orelor de munca; 
• sa ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit.a) într-un registru; 
• să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii; 
• să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau 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 la alin.(1); 

• sa 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 hotarâre a 
consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului. 
        Repartizarea persoanelor apte de munca si a orelor de munca se va face in ordine 
alfabetica pentru locatiile unde se desfaşoara actiunile şi lucrarile de interes local. 
       În cazul in care persoanele nu vor efectua aceste zile de munca se va proceda la 
suspendarea dreptului la ajutor social şi ulterior la incetarea acestuia. 
 Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care 
beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza 
minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de lucru. 
 Numarul orelor de munca pentru o persoana poate sa difere de la o luna la alta, 
functie de prezentarea actelor in dosarul de ajutor social, respectiv modificarea veniturilor 
nete lunare realizate sau modificarea numarului de membri, sau din alte motive pe care 
familia sau persoana singura le aduce la cunostinta primarului conform prevederilor legale. 

 În conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor 
copilului, pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, este 
instituita o masura de protectie specială, prin plasamentul copilului la o persoana sau 
familie, un asistent maternal sau un serviciu de tip rezidential. 

 Drepturile şi obligatiile parinteşti fata de copil se mentin pe toata durata masurii 
plasamentului dispus de catre comisia pentru protecţia copilului. 

 Potrivit art. 67 alin. 1 si 2 din actul normativ sus mentionat, Comisia pentu Protectia 
Copilului sau, dupa caz, instanţa care a dispus plasamentul copilului va stabili, daca este 
cazul şi cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea acestuia. Daca plata 
contributiei la intretinerea copilului nu este posibila, instanta obliga parintele apt de munca 
sa presteze intre 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, actiuni sau lucrari de interes local 
pe durata aplicarii masurii de protectie speciala, pe raza administrativ-teritoriala in care are 
domiciliul sau reşedinta. Conform art. 67 alin. 3, din Legea nr. 272/2004, actiunile si 
lucrarile de interes local sunt incluse in planul de actiuni şi lucrari de interes local. 

 Prin adresele inregistrate cu nr.1146/07.01.2020 respectiv nr.96/06.01.2020, S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. şi R.A.A.D.P.F.L. Craiova comunica Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova principalele activitati pe care urmeaza a le presta persoanele 
apte de munca pe anul 2020 şi locatiile unde se vor desfasura acestea. Prin adresa 
înregistrată la Consilul Local al Municipiului Craiova cu nr. 15/08.01.2020, Direcţia de 
Asistenţă Socială Craiova ne transmit ,,Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local 
pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001, precum şi pentru părinţii ai 
căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, potrivit Legii nr. 272/2004, pentru 
anul 2020. 
 Avand in vedere cele prezentate, potrivit prevederilor art.6 alin.7 din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare 



coroborate cu art. 28 alin. 2 şi 3 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 şi art. 67 alin. 1-3 din Legea nr. 272/2004 
privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările 
ulterioare şi cu art. 129 alin.7 lit b, art. 136 alin. 2 şi alin 3 lit. a şi b din Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem  spre aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Craiova: 
 - „Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social 
conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie 
specială, potrivit Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020”, potrivit anexei la prezentul raport. 
 

Director Executiv, 
Delia CIUCĂ 

Director Executiv Adj., 
Alin GLĂVAN 

 
 

 
 Întocmit, 
 
 

insp. Liviu TROACĂ 
insp. Mirela PAVEL 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 



         ANEXĂ LA RAPORT                                                                                         

 Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor 

social conform Legii 416/2001 precum şi pentru părinţii ai căror copii 

beneficiază de măsuri de protecţie specială conform Legii 272/2004, 

      pentru anul 2020  
 A. Lucrările care urmează a fi efectuate pe raza municipiului Craiova sunt: 

  - activităţi de curăţenie în zona verde din jurul cimitirelor şi parcurilor care au 
fost date în administrarea R.A.A.D.P.F.L. Craiova si activităţi de curăţenie , 
întreţinere pe străzi, alei din incinta spaţiilor care aparţin domeniului public, zone si 
cartiere periferice. 
  - măturat, intreţinut si răzuit căi publice, trotuare, parcări, alei, acţiuni de 
salubrizare zone periferice, activităţi de deszăpezire, degajare zăpadă căi publice, 
trotuare, de către S.C.Salubritate Craiova S.R.L.  
 B. Locaţiile unde se vor executa acţiunile sau lucrările de interes local: 
 1. Zona verde a municipiului Craiova din jurul parcurilor şi cimitirelor: 
 - Secţia Zone Verzi- Formaţia Seră  
 - Sector Întreţinere şi Reparaţii Străzii 
Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare - Cimitirul Sineasca;  
Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare -  Cimitirul Ungureni;  
 Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare- Cimitirul Craiova Nord;  
Sector Administrare Cimitire şi construcţii Funerare- Cimitirul Dorobănţia;  
2. Zona străzilor, aleilor din incinta spaţiilor care aparţin domeniului public, zone şi 
cartiere periferice: 
 -Bariera Vâlcii 
 - Romaneşti 
 -Catargiu 
 -Brestei 
3.  Zonele şi  străzile din cartierele periferice enumerate, dar şi alte străzi care nu sunt 
cuprinse în programul de lucru al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi în caietul de 
sarcini: 
 - Făcăi, 
  - Mofleni, 
  - Popoveni,  
 - Romaneşti, 
  - Catargiu,  
 - Brestei,  
 - Troaca, 
 - Izvorul Rece, 
 - Faţa Luncii,  
 - Bariera Vâlcii,  
 - Drumul Apelor, 
  - Plaiul Vulcăneşti, 
 -Drumul Muntenilor 
 - Şimnicul de Jos, 
  - Cartierul Veteranilor.    
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