
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTARARE
privind  aprobarea planului de actiuni sau  lucrari de interes local pe anul 2021, pentru
repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de

munca din familia  beneficiara de ajutor social

Consiliul local Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
- prevederile  art.6  alin.(7)  din  legea  nr.416/2001,  privind  venitul  minim  garantat,  cu

modificarile si completarile ulterioare;
-     prevederile  art. 28 alin (3)  din H.G.nr.   50/2011 privind aprobarea  Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

Examinand :
- referatul de aprobare al domnului primar , nr. 653/18.02.2021
- referatul  viceprimarului , nr. 650/18.02.2021
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultură , comert
, nr. ;

-    raportul comisiei pentru invătământ , sănătate  si familie , activităţi social – culturale,  
culte , muncă si protectie socială ,protecţie copii , tineret si sport, nr.  ;

-   raportul comisiei  juridice , pentru protecţie mediu si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice , nr. ;

În temeiul art. art .139 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ

H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local, pe anul 2021, pentru  

repartizarea orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din 
familia  beneficiara de ajutor social, conform anexei la prezenta hotarare .

Art.2.  Numarul de ore de actiuni sau lucrari de interes local prestate lunar de una  dintre 
persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social vor fi calculate in functie 
de cuantumul sumei rezultate din fisa de calcul. 

Art.3. Hotararea se va afisa la sediul Primariei comunei Milosesti , se va comunica celor 
interesati si se va publica pe site-ul institutiei , prin grija  secretarului comunei .

Initiator,                                                                                   Avizat      
 Primar Trifu dumitru                                                           Secretar general al U.A.T.

                                                                                                               Nicula Silviu Dragoș

Nr.5
Din 18.02.2021
Primaria comunei Milosesti 
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ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 
Nr. 653 din 18.02.2021

Referat de aprobare
privind  initierea proiectului de hotarare pentru aprobarea  planului  de actiuni sau

lucrari  de interes  local pe anul 2021 , pentru repartizarea orelor de muncă
prestate lunar de  una  dintre  persoanele majore  apte de muncă  din familia

beneficiara  de ajutor social 

Am initiat acest  proiect de hotarare avand in vedere:  prevederile art. 6 –(7)  din 
Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat , cu modificările si completarile 
ulterioare ,  prevederile art. 28 –(3)  din   H.G. nr. 50 / 2011  pentru aprobarea Normelor  
metodologice  de aplicare  a prevederilor  Legii nr.  416/2001  privind venitul minim 
garantat , prevederile  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 / 2019, privind Codul 
administrativ,

Propun să aprobati planul anual de actiuni sau de lucrari  de interes  local   pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de  una  dintre  persoanele majore  apte de 
muncă  din familia beneficiara  de ajutor social , conform anexei  la proiectul de hotarare 
propus .

Numărul de ore de actiuni sau lucrari  de interes local  prestate lunar de una dintre 
persoanele  majore apte de munca din familia beneficiara de  ajutor social vor fi calculate 
in functie de cuantumul sumei  rezultate din fisa de calcul . 

Planul anual de actiuni sau de lucrari  de interes  local   pentru repartizarea orelor 
de muncă   prestate lunar de  una  dintre  persoanele majore  apte de muncă  din familia 
beneficiara  de ajutor social  , va cuprinde  urmatoarele :

- intretinerea zonei de siguranta a drumurilor comunale si judetene de de pe raza
administrative-teritoriala a comunei Milosesti;

- întreţinere bază sportivă, teren de sport în comuna Miloşeşti;
- lucrări de întreţinere a centrului civic din satul de reşedinţă al comunei ;
- lucrări de întreţinere a zonei adiacente şcolilor comunei; 
- lucrări de întreţinere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale şi 

judeţene, aflate pe raza comunei Miloşeşti; 
- lucrări de curăţare şi întreţinere a drumurilor comunale de pe raza 

administrativ-teritorială; 
- lucrări de întreţinere în incinta curţilor instituţiilor publice ale comunei Miloşeşti;
- întreţinerea şanţurilor de scurgere a apei de pe raza comunei Miloşeşti; 
- lucrări de demolare a construcţiilor dezactivate din domeniul public şi privat al 

comunei Miloşeşti;
- executare de şanţuri şi rigole; 
- tăiat lemne
- întreținere cimitire sate aparținătoare
- alte activităţi de interes şi utilitate publică.

 
PRIMAR ,

Trifu Dumitru  


