
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

       PROIECT   
   
 

 
            HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2014 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2014. 

Având în vedere raportul nr.25868/2014 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local,  pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe 
sectoare de lucru, în anul 2014;  
 În conformitate cu prevederile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, modificată şi completată şi art.28, alin.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.2, art.45, alin.1, art.62 
alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1.  Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru repartizarea 

persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe sectoare de lucru, în anul 2014, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 



 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 
Serviciul Stabilire Ajutor Social şi Protecţie Socială 
Compartiment Stabilire  
Nr. 25868/2014                                                                                                                     
                      
                                                                                                          Se aprobă, 
                  PRIMAR,   
   
                       Lia Olguţa Vasilescu 
 
                      Avizat,             
                            SECRETAR, 
 

                        Nicoleta Miulescu      
 
 
 
 

RAPORT  
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local  

pentru anul 2014 
 
 
 Pentru realizarea principiului solidarităţii sociale, prin Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a instituit ca formă de asistenţă socială  acordarea 
lunar a unui sprijin bănesc – ajutorul social – pentru familiile şi persoanele singure aflate în situaţie de 
risc social. 
 Conform art.6 alin.2 din actul normativ susmenţionat, una dintre persoanele majore, apte de 
muncă din familia beneficiară de ajutor social 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.l din prezenta lege, 
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 fizucă şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru 
prestarea unei munci. 
 Incapacitatea fizică şi psihică trebuie dovedită cu acte eliberate eliberate în condiţiile legii. 
 Potrivit prevederilor art.6 alin.7-9 din Legea nr.416/2001 coroborate cu art.28 alin.3 din H.G. 
50/2011, primarul   are următoarele obligaţii: 
     - să întocmească planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea 
orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social care se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local,  
funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor de subordonare locală putând fi reactualizat pe 
parcursul anului; 
   - să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social,  lista 
cu persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local şi să comunice toate aceste 
documente la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 
    - să ţină evidenţa orelor efectuate; 
 Prin adresele pe care le anexăm la prezenta, Regia Autonomă de Transport Craiova, Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova ,  S.C. Salubritate 



Craiova S.R.L  şi S.C. Pieţe şi Tîrguri Craiova S.R.L.,  au comunicat acţiunile sau lucrările de interes 
local ce se pot desfăşura pe raza Municipiului Craiova  de către persoanele apte de muncă din familiile 
beneficiare de ajutor social, pe anul 2014. 
 Repartizarea persoanelor se va face în ordine alfabetică pe sectoare de lucru  în cadrul celor 4 
unităţi menţionate care  vor întocmi pontajele şi  asigura instructajul privind normele de tehnica a 
securităţii muncii întrucât coordonează  şi supraveghează direct desfăşurarea acţiunilor de interes local. 
 În cazul neefectuării zilelor de muncă se va proceda la suspendarea dreptului la ajutor social şi 
ulterior la încetarea acestuia.  
 Orele de muncă 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 lucru.  Numărul orelor de muncă pentru 
o persoană pot să difere de la o lună la alta funcţie de prezentarea actelor în dosarul de ajutor social, 
respectiv modificarea veniturilor nete lunare realizate sau modificarea numărului de membri,  sau din 
alte motive pe care familia sau persoana singură le aduce la cunoştinţă primarului conform prevederilor 
legale. 
 Având în vedere cele prezentate, potrivit prevederilor art.6 alin.7 din Legea 416/2001 privind 
venitul minim garantat coroborate cu art. 28 alin.3 din H.G. nr.50/2011  pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 416/2001 şi  cu  art. 36 alin.6 lit.a) pct.2, art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 
lit.b) şi alin.3 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  propunem spre aprobare Consiliului Local „Planul de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru anul 2014” potrivit anexei. 

 
 
 
 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                   
         Ioana Stoian                                                                          ŞEF SERVICIU, 
                                                                                                     Costin Musceleanu 
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                               ANEXA  
       LA H.C.L. NR.______________ 
 
 
 

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local  
pentru repartizarea persoanelor care beneficiază  

de ajutor social  pe anul 2014 
 

 
 

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

 Curăţenie hale şi ateliere; 
 Sortarea şi depunerea selectivă a deşeurilor; 
 Spălarea şi curăţarea mijloacelor de transport auto;  
 Întreţinere spaţii verzi; 
 Degajat teren de corpuri străine; 
 Degajat teren de frunze şi crengi; 
 Măturat alei; 
 Încărcat pământ şi resturi vegetale; 
 Cărat gunoi cu coşul; 
 Activitatea de dezăpezire, degajare zăpadă căi publice, trotuare;   
 Răzuire manual la rigolă; 
 Măturare manual carosabil, trotuar, alei, parcări, alei pieţe; 
 Încărcare gunoi menajer rezultat din măturare manuală; 
 Salubrizarea zonei periferice, canale descoperite; 
 Operaţiuni de salubrizare a aleilor pietonale şi carosabile din pieţele şi      
 târgul din municipiul Craiova; 
 Operaţiuni de spălare şi igienizare a platourilor agroalimentare din 
 pieţe; 
 Alte lucrări neprevăzute solicitate de autoritatea locală. 

 
 

B.Locaţiile unde se  vor executa acţiunile sau de lucrările de interes 
local 
 

1. R.A.T. Craiova 
 

 La Sediul RAT/Pavilion Central/Secţia1, Calea Severinului nr.23; 
 La Secţia 2, Bulevardul Dacia nr.5. 

 
2. R.A.A.A.D.P.F.L Craiova,  
 

a. Zona verde a municipiului Craiova – parcuri şi grădini publice: 
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Parcul Nicolae Romanescu; 
Parcul Tineretului; 
Zona Cl. Bucureşti şi N Titulescu; 
Seră şi Pepinieră; 

b. Zona verde aferentă cimitirelor aflate în administrarea regiei: 
Cimitirul Sineasca; 
Cimitirul Ungureni; 
Cimitirul Craiova Nord; 
Cimitirul Dorobănţia; 

 
3. S.C. Salubritate Craiova SRL 
 
 Zone şi cartiere periferice precum Făcăi, Mofleni, Popoveni, Romaneşti, 
Catargiu, Brestei, Faţa Luncii, Bariera Vâlcii, Drumul Apelor, Plaiul Vulcăneşti, 
Şimnicul de jos, Troaca, Izvorul Rece. 
 Alte străzi care nu sunt cuprinse în programul de lucru al societăţii. 
 
4. S.C. Pieţe şi Târguri Craiova SRL 
 
 Pieţe şi târguri, pe spaţiul aparţinând domeniului public. 
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