
ROMANIA
JUDETUL   IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI   MILOSESTI 

PROIECT  DE    HOTARARE  
privind  aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2012, 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 :
- expunerea de motive a domnului primar , nr. 
- referatul  inspectorului cu probleme sociale , nr. 
-     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. ;

In temeiul art.36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.2 , art. 45  alin.(1) , art. 115 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2012, pentru  repartizarea 

orelor de munca prestate lunar de una dintre persoanele majore apte de munca din familia  beneficiara 
de ajutor social .

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.

Afisarea si  comunicarea se vor face de catre  Compartimentul  autoritate  tutelara  si  asistenta 
sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Milosesti . 

PRIMAR ,
Jr. Chitoiu Nelu 

                                                                                                                                    Secretar comuna,
                                                                                                                                       Jipa Eugenia 

Nr.  26
Din  21.08.2012
Primaria comunei Milosesti 



Anexa la HCL Milosesti  nr.             /  

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
 PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de 
realizare

Resurse Responsabili 

1. Întreținerea în perioada 
sezonului rece a 
drumurilor comunale și 
județene de pe raza 
administrativ-teritorială a 
comunei  Milosesti  

îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice și manuale; 
-împrăştierea materialelor antiderapante şi refacerea 
stocurilor existente; 
-încărcat şi descărcat în remorca de tractor a 
diferitelor materiale necesare deszăpezirii; 
-spargerea manuală a gheţii în zonele cu circulaţie 
intensă (şcoli, grădiniţe, dispensare umane, poliție, 
altele instituții publice) 

Lunile 
ianuarie , 

febriarie şi 
martie  

sau de câte ori 
este nevoie 

Beneficiarii 
Legii 

416/2001 
Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela 

2. Intretinere baza sportiva , 
teren de sport  in comuna 
Milosesti 

- tăiat iarba , curatat santurile de scurgere , reparat 
gardurile , etc. 
- lucrari specifice de amenajare  şi întreţinere a 
incintei stadionului comunal  si a terenurilor sportive 
din incinta unitatilor de învăţământ
refacerea straturilor pentru flori si a spatiilor verzi 
- udarea şi menţinerea în stare buna a vegetaţiei

Permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela

3. Lucrări de întreținere a 
cimitirelor  în satele: 
Milosesti , Nicolesti si 
Tovarasia 

-îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale 
-intreținerea gardurilor prin intinderea sarmei, 
repararea stâlpilor 
-alte operațiuni ce necesită întreținerea zonei 
adiacente cimitirelor -igienizarea periodică a 
cimitirelor prin îndepărtarea gunoaielor depuse abuziv 
în zona acestora, varuirea gardurilor unde este cazul 
-întreținerea aleilor din incinta cimitirelor 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

416/2001 

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela

4. Lucrări de întreținere a 
centrului civic din satul de 
reședință al comunei 

- îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a 
gunoaielor 
- întreținerea acostamentelor 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela



- vopsirea şi reparația gardurilorinstitutiilor publice 
- întreținerea santurilor din zona centrală prin 
decolmatare, taluzare, îndepărtarea periodică a 
resturilor vegetale şi a vegetatiei crescute în partea de 
scurgere a șanțului 
- diferite lucrări de salubrizare în zona blocului situat 
în centrul civic al comunei 
- amenajare si  întretinere spatii verzi prin operatiuni 
specifice (sapare ,greblare, plantare flori , udare, 
reamenajare) 

5. Lucrări de întreținere a 
zonei adiacente Școlilor 
comunei  

- curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultată din 
ploi şi zapezi 
- îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a 
gunoaielor 
- întreținerea acostamentelor 
- vopsirea şi reparația gardurilor - lucrări de 
construcții edilitare de complexitate minimă 
- întreținut zona verde din interiorul şi exteriorul curții 
scolii  
- participarea la crearea de noi spații verzi 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela

6. Lucrări de întreținere a 
acostamentului pe 
lungimea drumurilor 
comunale şi județene, 
aflate pe raza comunei 
Milosesti 

- îndepărtarea mâlului şi a altor resturi, rămase în 
aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din 
precipitatii 
- curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultate din 
ploi şi zăpezi 
- îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a 
gunoaielor depozitate abuziv şi transportarea acestora 
în locuri special amenajate 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela

7. Lucrări de curățare şi 
întreținere a drumurilor 
comunale pe raza 
administrativ-teritorilă 

- curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultată din 
ploi şi zapezi 
- îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a 
gunoaielor şi transportarea acestora în locuri special 
amenajate 
- întreținerea acostamentelor 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela



- văruirea pomilor 
8. Lucrări de întreținere în 

incinta curților institutiilor 
publiceale  ale  comunei 
Milosesti  

- îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a 
gunoaielor 
- întreținerea acostamentelor 
- vopsirea/varuirea şi reparatia gardurilor 
- întreținerea spatiilor verzi şi amenajarea spatiilor 
destinate plantării florilor a arbuștilor ornamentali 
- toaletarea arborilor, arbuștilor ornamentali și a 
pomilor fructiferi 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela

9. Întreținerea sanțurilor de 
scurgere a apei de pe raza 
comunei Milosesti 

- îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a 
gunoaielor 
- săpături manuale acolo unde este cazul, de lățire, 
adâncire sau taluzare 
- lucrări de decolmatare 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela

10. Lucrări de demolare a 
construcțiilor dezactivate 
din domeniul public si 
privat al comunei 
Milosesti  

- demolarea propriu-zisă 
- îndepartarea moluzului 
- selectarea materialelor refolosibile şi transferul 
acestora către locații special amenajate 
- pregătirea terenurilor în vederea redării unei noi 
destinații 

Intervenții 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela

11. Lucrări de întreținere și 
ameliorare a pașunilor și 
islazului comunal 

- îndepărtat resturi vegetale și mărăcinișuri 
- împrăștierea mușuroaielor făcute de cârtițe 
- astuparea gropilor cu pământ  

Permanent Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela

12. Alte activități de interes şi 
utilitate publică 

- asigurarea depozitelor de combustibi solid 
- tăierea manuală şi mecanică a materialului lemnos şi 
depozitarea acestuia în locațiile special amenajate 
- diferite activități de întreținere şi reparații, 
ocazionate de producerea unor fenomene naturale 
(ploi torențiale, vânt puternic, incedii, cutremure, ) 

Interventii 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 
416/2001 

Mangiurea Titi ,
Gulea Dumitra-
Daniela

NOTA     :  
Instructajul privind normele de tehnica securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni de interes local, se va efectua de catre  domnul Mangiurea 
Titi – viceprimar .
Evidenta repartizarii si efectuarii orelor de munca o va tine domnul Mangiurea Titi- viceprimar .
Planul de actiuni  se reactualizeaza  conform articolului 6, alin.7 din Legea nr.416/2001, privind venitul  minim garantat,  cu modificarile si completarile Ulterioare



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind   aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes   
local, pe anul 2012, conform Legii nr.416/2001 – Legea venitului minim garantat, 

cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere prevederile Legii nr. 416/2001  - Legea privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  art. 6 alin. (7)   , care precizeaza  faptul ca  primarii au obligatia 

sa intocmeasca un plan de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca,  sa 

tina evidenta acestor ore si sa asigure  instructajul privind tehnica securitatii in munca.

Planul de actiuni sau lucrari de interes local se aproba anual  prin hotarare a consiliului local. 

Planul  de  actiuni  sau  lucrari  de  interes  local,  lista  cuprinzand  beneficiarii  de  ajutor  social, 

precum si persoanele ce urmeaza  sa efectueze  actiuni  sau lucrari  de interes  local    va fi  transmis  

agentiilor pentru prestatii sociale judetene si afisat la sediul primariei.

 In functie de solicitarile venite  din partea institutiilor partenere, planul de actiuni  sau lucrari 

de interes local  poate fi reactualizat pe parcursul anului tot prin hotararea consiliului local.

Pentru  sumele  acordate  ca  ajutor  social,  conform  Legii  nr.416/2001,  cu  modificarile  si 

completarile ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, are 

obligatia de a presta lunar, actiuni sau lucrari de interes local, conform anexei  la proiectul de hotarare 

propus .

Prin persoana apta de munca se intelege  persoana care indeplineste urmatoarele conditii :

- are varsta cuprinsa  intre  16 ani si varsta standard de pensionare

- nu urmeaza o forma de invatamant cursuri de zi prevazuta de lege

- are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare, care o fac apta pentru 

prestarea unei munci.

      Fac precizarea ca planul de actiuni propus   dupa care s-au desfasurat orele de munca era un 

plan succint , incomplet . 

      Propun  spre   aprobare  proiectului de hotarare  propus 

 

PRIMAR,

Jr. Chitoiu Nelu 


