
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 2 din 29 ianuarie 2020 
privind Planul anual de acţiuni de interes local  

pentru repartizarea orelor de muncă 

 Având în vedere prevederile:  

- art. 6  alin.(7) din Legea   nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 28  din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit „d”, alin.(7) lit „b” din Ordonanţa de urgenţă  a 

Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, 

Raportul întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din 

Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, 

adoptă prezenta hotărâre.  

 ART.1 

Se aprobă Planul de acţiuni de interes local pe anul 2020 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate în condiţiile Legii 

nr. 416/2001 , prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 ART.2 



Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Constantin Secară SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa Iovu 
 

 

Anexă   la  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Podoleni nr.    2 din    29   ianuarie   

2020 

 

PLANUL   DE  ACȚIUNI  DE INTERES LOCAL 

ce se efectuează  de  beneficiarii  de  ajutor  social  conform  art.1  alin. 2 din  Legea nr. 276 

/30.12.2010   care modifică  și  completează  Legea nr. 416/2001. 

 

 

1. Principalele lucrări sau acţiuni  pe care le vor efectua persoanele apte de muncă 

beneficiare de  ajutor social  sunt : 

 Ecologizarea  cursurilor  de apă şi  luncilor  de  pe  raza comunei: pârâu 

CÂLNEŞ,VERDELE, CELACU  și   râul   BISTRIȚA. 

 Deszăpezire  drumuri  comunale, căi de acces către  instituții. 

 Decolmatarea  pâraielor si șanțurilor colectoare pentru ape pluviale de pe raza 

comunei. 

 Întreţinut şi ecologizat spaţiile verzi aparținând domeniului public, zonele 

protejate.  

 Săpat şanţuri şi decolmatarea lor periodică - str. FĂGET, str. RÂPA MARE, str. 

STADIONULUI, str. ȘTEFAN CEL MARE, str. SF. TREIME. 

 Demolarea  construcţiilor  executate  fără  autorizaţie  de  construire  pe  domeniul 

public. 

 Executat  construcţii  și  instalaţii  în interes public. 

 

2. Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, vor presta orele de muncă în 

folosul comunităţii în următoarele unităţi : 

 PRIMĂRIE 

 UNITĂȚI  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT și  CULTURĂ 



 UNITĂȚI   SANITARE 

 UNITĂȚI DE CULT și  BISERICI 

 POST   POLIȚIE   PODOLENI  

3. Persoanele apte de muncă, beneficiare de  ajutor  social, vor efectua lunar un număr de 

ore de muncă în folosul comunităţii, conform calculului 

170  x  cuantum ajutor  /  salariul de baza minim brut pe ţară 

4. Pentru organizarea corespunzătoare a activităţii în folosul comunităţii, persoanele apte de 

muncă, beneficiare de ajutor social, vor efectua numărul ore de muncă în zile lucrătoare, 

în mod consecutiv 

5. Întreruperea executării muncii în folosul comunităţii, precum şi neefectuarea în întregime 

a orelor de  muncă, atrage după sine suspendarea ajutorului social. 

6. Conducătorii unităţilor menţionate la pct. 2 sunt obligaţi să asigure persoanelor apte de 

muncă, beneficiari de ajutor social, condiţii de muncă egale cu ale persoanelor încadrate 

legal, cu respectatrea normei de muncă, a normelor de protecţia muncii şi igiena muncii. 

7. Îndeplinirea normei de muncă  este confirmată zilnic de : 

 Viceprimar – pentru activităţile legate de:  salubritate,  drumuri, cursuri de apă,  

căi de acces, zone protejate,  terenuri  aparținând  domeniului  public. 

 Administratorul  unităţilor  de  învăţământ  sau  de   director  

 Medici  -   pentru unităţile sanitare 

 Preot paroh  - pentru biserici 

 Agent Sef  post  politie  –  pentru  post poliție  

Verificarea îndeplinirii   normei de muncă  se face de către persoanele mai sus 

menţionate . 

8. Neprezentarea la locul de muncă, părăsirea locului de muncă,  neefectuarea normei de 

muncă  şi consumul de alcool pe durata programului se comunică primarului.  

9. La încheierea perioadei de muncă persoanele împuternicite cu evidenţa activităţii prestate 

vor comunica situaţia efectuarii normei primarului. 

10. Pentru  prestarea orelor  de muncă  în folosul comunităţii  conducătorii  instituţiilor  se 

obligă  să  pună  la  dispoziţia  persoanelor  apte  de  muncă  beneficiare  de  ajutor  

social, unelte  şi  alte  materiale  necesare  procesului  de  muncă. 



11. Distrugerea  sau  înstrăinarea materialelor primite  pentru efectuarea  muncii  în  folosul 

comunităţii  de  către  persoanele apte de muncă, se vor recupera de la persoanele 

vinovate.  

 


