
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL PETELEA 

       

 proiect 

HOTĂRÂREA nr.    / 2019  
privind aprobarea a planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a  

Legii nr.416/2001, pentru anul 2020 

 
           Consiliul Local al Comunei Petelea,  

           Întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2019 

           Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea a planului de acţiuni sau lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de 

muncă din familia beneficiară a Legii nr.416/2001, pentru anul 2020, înaintat de către primarul 

Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei prin referatul de aprobare nr. 4917/2019, precum şi 

raportul de specialitate nr. 4918/2019 înaintat de compartimentul asistenţă socială din cadrul 

Primăriei Comunei Petelea;  

 Având în vedere avizul prezentat de Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului, 

sport şi turism, avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, 

familie şi protecţia copilului şi discuţiile purtate asupra acestui material;  

 În baza Legii nr.416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, art.6 alin.2 şi alin.7; Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

        În temeiul art.129 al.(1), al.(7), lit.b), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Â R E: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii 

nr.416/2001 pentru anul 2020 conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 

Petelea, viceprimarul şi compartimentul asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Petelea. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Petelea, viceprimarului, 

compartimentului asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Petelea şi Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Mureş. 

 

        Petelea, 17.12.2019 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                         Secretar general, 

                  Marcel Ardelean     Mihai Moldovan  



ROMANIA                                                                                                      Anexa nr. 1  

JUDETUL MURES                                                                             la H.C.L.Petelea nr.        /2019 

COMUNA PETELEA  

 

 

 

 

Plan de acţiuni sau de lucrări de interes local  
pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de catre persoanele majore apte de munca 

din familia beneficiara a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

pentru anul 2020 

 

 

Una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta 

lunar, la solicitarea primarului, 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, conform prevederilor 

art.6 aliniatul 2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

Aceste lucrari efectuate de persoanele nominalizate,vor consta in: 

           a)- curatarea pomilor si arborilor de pe domeniul public al comunei; 

           b)- igienizarea si deratizarea pe domeniul public al comunei;    

           c)- amenajarea si taierea gardului viu de pe domeniul public; 

           d)- amenajarea santurilor si a drumurilor comunale ;              

           e)- amenajarea drumurilor de camp din comuna ; 

           f)- intretinerea si amenajarea parcului comunal si a locului de joaca pentru copii; 

           g)- lucrări de dezăpezire a comunei pe perioada sezonului rece.  

 h) curăţarea albiilor râului Mureş şi pârâurilor Beica şi Habic.   

La inceputul fiecarei lucrari mai sus mentionate se va efectua instructajul pe linie de protectia 

muncii si in cazul situatiilor de urgenta. 

 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 muncă. 

Numărul zilelor de lucru, se stabileşte prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. 

Fracţiile se întregesc în plus. 
 

 

 
Preşedinte de şedinţă,                         Secretar general, 

                  Marcel Ardelean     Mihai Moldovan  

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ                                                                 

COMUNA PETELEA                                                                   

PRIMĂRIA               

NR. 4917/11.12.2019 
 

 

 

 

 

Referat de aprobare 

la iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări 

de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către 

persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr.416/2001 

pentru anul 2020 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001, iniţiez proiectul de hotărâre 

privind aprobarea pentru anul 2020 a planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din familia 

beneficiară a Legii nr.416/2001 în forma prezentată împreună cu anexa nr.1. 

  

 

 

         
          Primar,                

                      Sorin - Pompei Pădurean   



 

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEŢUL MUREŞ                                                                 

COMUNA PETELEA                                                                   

PRIMĂRIA                    

NR. 4918/11.12.2019 

 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele 

majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr.416/2001 pentru anul 2020 

 
 

 

 Având în vedere prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 şi anume „Primarii au 

obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure 

instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează 

acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual 

prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în 

organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi 

reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”, propunem aprobarea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a planului de acţiuni sau lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă 

din familia beneficiară a Legii nr.416/2001 în forma prezentată împreună cu anexa nr.1.  

 

         

 

 

                                                                                                  Întocmit, 

         Referent, 

         Cojocar Maria-Voichiţa 

 

 

         


	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA nr.    / 2019


