
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

       PROIECT   
   
 

 
            HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 
repartizarea persoanelor care beneficiază 

de ajutor social,  pe anul 2015 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015. 

Având în vedere raportul nr.40995/2015 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 anul 
2015 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.108, 110, 111, 112 şi 113/2015;  
 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 anul 2015, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   PT. SECRETAR, 



Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ şi  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 
Serviciul Stabilire Ajutor Social şi Protecţie Socială 
Nr. 40995/2015                                   Se aprobă, 

                   PRIMAR,     
              
                                     Lia Olguţa Vasilescu 
 
                      Avizat,             

                               Pt.  SECRETAR, 
 

         Ovidiu Mischianu     
 
 

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

pentru anul 2015 
 
 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 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare . 
 Conform art. 6 alin. 2 din actul normativ susmenţionat, 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 vârsta standard de pensionare; 
          b) nu urmează o formă de învăţămănt 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 trebuie dovedită cu acte 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. 
         - 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; 
- să întocmească pontajele privind prezenţa la lucrările de interes local; 
- să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii. 
- să coordoneze şi să supravegheze desfăşurarea acţiunilor de interes local; 

 Prin adresa cu numărul 40846/13.03.2015, Direcţia Servicii Publice , Serviciul 
Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică, comunică principalele 
activităţi pe care urmează a le presta persoanele apte de muncă din familiile beneficiare 
de ajutor social, pe anul 2015 şi locaţiile unde se vor desfăsura acestea. 
 Repartizarea persoanelor majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor 
social şi a orelor de muncă calculate se va face în ordine alfabetică pentru locaţiile unde 
se desfăsoară acţiunile şi lucrările de interes local. În cazul în care persoanele nu vor 
efectua aceste zile 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 membrii, 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  nr. 
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 2015” potrivit anexei. 
 
 
 
               DIRECTOR EXECUTIV,                             ŞEF SERVICIU, 
 
                     Ioana Stoian                                   Costin Musceleanu 
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