
R O M Â N IA 
JUDEłUL SUCEAVA 

  COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes 
local care se vor lua în calcul  în anul  2011 la acordarea ajutorului 

social prevăzut de Legea  nr. 416/2001-privind venitul  minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
Consiliul Local al comunei   Ciprian Porumbescu ,judetul Suceava; 
  Având in vedere: 

• Expunerea de motive  prezentata de domnul Nimitean Dumitru, 
Primar al comunei Ciprian Porumbescu ,nr.126/24.01.2011; 

• raportul de specialitate nr.127/24.01.2011,din cadrul Primariei 
comunei Ciprian Porumbescu; 

• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 

Prevederile : 

-art. 8 alin. (4) şi (6) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare;- art.2,3,4,17,18, 22, 29 alin.(1),(3),(4) si 
alin.(5), ale art.35 lit.(b)-Anexa 1 din H.G. nr.1010 din  9 august 2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile art.6 alin.7 si 8 din Legea nr.276/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 888, din 30 decembrie 2010.  
În temeiul dispoziŃiilor art.36  alin.(2) lit. d, alin.(6) lit.a pct. 2, ale art.45 alin.(1) şi 
ale art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, 
republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1-Se aprobă planul de actiuni sau de lucrari de interes local care se vor lua în 
calcul  în anul 2011 la acordarea ajutorului social prevăzut de Legea  nr. 
416/2001-privind venitul  minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare , aşa cum sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art. 2- Primarul comunei Ciprian Porumbescu şi compartimentul asistenŃă 
socială vor duce la îndeplinire prevederile  hotărâri. 
        PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA,                         
   Morosan Corneliu Alexandru                 Secretar comuna, 
              Covrig Riulet Constantin 
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P R O I E C T 
R O M Â N IA 

JUDEłUL SUCEAVA 
  COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes 
local care se vor lua în calcul  în anul  2011 la acordarea ajutorului 

social prevăzut de Legea  nr. 416/2001-privind venitul  minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
Consiliul Local al comunei   Ciprian Porumbescu ,judetul Suceava; 
  Având in vedere: 

• Expunerea de motive  prezentata de domnul Nimitean Dumitru, 
Primar al comunei Ciprian Porumbescu ,nr.126/24.01.2011; 

• raportul de specialitate nr.127/24.01.2011,din cadrul Primariei 
comunei Ciprian Porumbescu; 

• raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local; 

Prevederile : 

-art. 8 alin. (4) şi (6) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare;- art.2,3,4,17,18, 22, 29 alin.(1),(3),(4) si 
alin.(5), ale art.35 lit.(b)-Anexa 1 din H.G. nr.1010 din  9 august 2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile art.6 alin.7 si 8 din Legea nr.276/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 888, din 30 decembrie 2010.  
În temeiul dispoziŃiilor art.36  alin.(2) lit. d, alin.(6) lit.a pct. 2, ale art.45 alin.(1) şi 
ale art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice locale, 
republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1-Se aprobă planul de actiuni sau de lucrari de interes local care se vor lua în 
calcul  în anul 2011 la acordarea ajutorului social prevăzut de Legea  nr. 
416/2001-privind venitul  minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare , aşa cum sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art. 2- Primarul comunei Ciprian Porumbescu şi compartimentul asistenŃă 
socială vor duce la îndeplinire prevederile  hotărâri. 
 
   INITIATOR,                Avizat pentru legalitate, 
     PRIMAR,    
Nimitean Dumitru                SECRETAR COMUNA, 
                 Covrig Riulet Constantin 



 
R O M Â N I A 

JUDEłUL SUCEAVA 
COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU  

*** P R  I M A R 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE nr.126/24.01.2011 

 la proiectul de hotarare 
privind  aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes 

local care se vor lua în calcul  în anul  2011 la acordarea ajutorului 
social prevăzut de Legea  nr. 416/2001-privind venitul  minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
 
 Pentru realizarea principiului solidarităŃii sociale- prin Legea nr.416/2001-
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a 
instituit ca formă de asistenŃă socială acordarea unui sprijin bănesc sau în natura,  
pentru familiile şi persoanele singure. 
 Ajutorul social se acordă în completarea veniturilor nete lunare ale 
familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat 
lunar, prevăzut la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările  şi 
completările  ulterioare; 

Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de 
interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la alin. (2), sa tina 
evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul 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 se aproba 
anual prin hotarare a consiliului local. In functie de solicitarile venite din partea 
institutiilor partenere in organizarea si evidenta orelor de munca, planul de 
actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si 
aprobat prin hotarare a consiliului local. Primarul are obligatia sa afiseze planul 
de actiuni sau de lucrari de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor 
social, precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de 
interes local.” 
 
FaŃă de cele prezentate mai sus propun aprobarea planului de actiuni sau de 
lucrari de interes local care se vor lua în calcul  în anul  2011 la acordarea 
ajutorului social prevăzut de Legea  nr. 416/2001-privind venitul  minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
P R I M A R, 

 
Nimitean Dumitru 

 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEłUL SUCEAVA 

COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU 
**Compartiment de specialitate ** 

 
RAPORT DE SPECIALITATE nr. 127/24.01.2011 

la proiectul de hotarare 
privind  aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local 
care se vor lua în calcul  în anul  2011 la acordarea ajutorului social 

prevăzut de Legea  nr. 416/2001-privind venitul  minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
Pentru realizarea principiului solidarităŃii sociale- prin Legea nr.416/2001-

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a instituit ca 
formă de asistenŃă socială acordarea unui sprijin bănesc sau în natura, pentru familiile şi 
persoanele singure. 
 Ajutorul social se acordă în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau 
ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar, prevăzut la art. 
4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Pentru realizarea principiului solidarităŃii sociale- prin Legea nr.416/2001-
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a instituit ca 
formă de asistenŃă socială acordarea unui sprijin bănesc sau în natura,  pentru familiile şi 
persoanele singure. 
 Ajutorul social se acordă în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau 
ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar, prevăzut la art. 
4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările  şi completările  ulterioare; 
Art.2,3,4,17,18, 22, 29 alin.(1),(3),(4) si alin.(5), ale art.35 lit.(b)-Anexa 1 din H.G. nr.1010 
/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 
specifică: 
    Familiile şi persoanele singure care nu au cetăŃenie română beneficiază de prevederile 
Legii nr. 416/2001 dacă se află în una dintre următoarele situaŃii: 
    a) cetăŃenii străini sau apatrizii pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, 
reşedinŃa în România, în condiŃiile legislaŃiei române; 
    b) cetăŃenii străini şi apatrizii care au dobândit, în condiŃiile legii, statutul de refugiat 
în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protecŃie prevăzută de lege. 
    Prin sintagma copiii aflaŃi în întreŃinere, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 
416/2001, se înŃelege, după caz: 
    a) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de învăŃământ la cursuri 
de zi, prevăzută de lege, până la finalizarea acestor cursuri, fără a depăşi vârsta de 26 de 
ani; 
    b) tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condiŃiile legii, sunt declaraŃi persoane cu 
handicap grav sau accentuat ori sunt încadraŃi în gradul I sau II de invaliditate. 
ART. 17 
    La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în 
considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care 
provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaŃii legale de 



întreŃinere, indemnizaŃii cu caracter permanent, alocaŃii şi ajutoare cu caracter 
permanent şi alte creanŃe legale.. 
        ART. 22 
    Potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 416/2001, consiliile locale pot aproba, 
prin hotărâre, şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenŃiale în funcŃie de 
condiŃiile specifice, după cum urmează: 
    a) stabilesc veniturile potenŃiale care se pot obŃine din valorificarea bunurilor cuprinse 
în anexa nr. 6,  din actul normativ mai sus menŃionat luând în considerare limitele 
minime şi maxime prevăzute în aceasta, fără a le depăşi; 
    b) completează cu alte categorii de bunuri care nu sunt cuprinse în anexa nr. 6, din 
acul normative, precum şi cu veniturile potenŃiale provenite din valorificarea acestora. 
 ART. 29 
    (1) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de 
muncă din familia beneficiară are obligaŃia de a presta lunar, la solicitarea primarului, 
acŃiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu 
respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. 
    (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), primarii au următoarele obligaŃii: 
    a) să întocmească lunar un plan de acŃiuni sau de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă; 
    b) să Ńină evidenŃa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru; 
    c) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităŃii muncii; 
    d) să afişeze la loc vizibil lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele 
care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1). 
    (3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) numărul orelor de muncă se calculează 
proporŃional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana 
singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe Ńară garantat în 
plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. 
    (4) Formula de calcul al numărului de ore este următoarea: 
 
                              169,333 ore*) x cuantumul ajutorului social 
    Numărul de ore de muncă = ------------------------------------------- 
                              salariul de bază minim brut pe Ńară garantat 
                              în plată**) 
 
 Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local 
pentru repartizarea orelor de munca prevazute la alin. (2), sa tina evidenta efectuarii 
acestor ore si sa asigure instructajul 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 se aproba anual prin hotarare a consiliului local. 
In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organizarea si 
evidenta orelor de munca, planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi 
reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local. 
 Primarul are obligatia sa afiseze planul de actiuni sau de lucrari de interes local, lista 
cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmeaza sa efectueze 
actiuni sau lucrari de interes local.” 
 
 
                                                    SECRETAR COMUNA, 

Covrig Riulet Constantin 
 
 



 
 

R O M A N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU 
CONSILIUL LOCAL 

 
***Comisia pentru învăŃământ, sănătate şi familie, muncă şi protecŃie socială, 

activităŃi culturale, culte, protecŃie copii*** 
 

 
 

R A P O R T    D E   A V I Z A R E 
la proiectul de hotărâre privind  privind  aprobarea planului de 

actiuni sau de lucrari de interes local care se vor lua în calcul  în 
anul  2011 la acordarea ajutorului social prevăzut de Legea  nr. 

416/2001-privind venitul  minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 

 
 
 

Comisia pentru învăŃământ, sănătate şi familie, muncă 
şi protecŃie socială, activităŃi culturale, culte, protecŃie copii, 
întrunită în şedinŃă a analizat  prezentul proiect de hotărâre 
si avizează proiectul de hotărâre susmenŃionat şi-l propune 
Consiliului  Local spre dezbatere  şi aprobare în forma 
prezentată,. 

 
 
 
                                    Preşedinte de şedinŃă,                                                 

                                             Cailean Domnica                                                          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


