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 În conformitate cu dispozițiile art.6 alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau 

mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia 

beneficiară, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, 

fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a 

muncii.  

 Orele de muncă se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază 

familia, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat 

la durata medie lunară a timpului de muncă. 

Așa cum se stabilește prin dispozițiile art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, primarii au obligația să întocmească un 

plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să țină evidența 

efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru 

toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau de lucrări de 

interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcție de solicitările venite din 

partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă, planul de acțiuni sau de 

lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și aprobat prin hotărâre a consiliului 

local. 

 Pentru repartizarea orelor de muncă ce sunt prestate de către beneficiarii de ajutor social, 

compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria 

executivul a elaborat un plan de lucrări de interes local, ce urmează a fi aprobat de către Consiliul 

local al orașului Simeria. 

 Așa cum rezultă atât din Planul de lucrări elaborat, cât și din Referatul  privind solicitarea 

inițierii unui proiect de hotărâre nr.1.886 din 09.02.2021, întocmit de către Serviciul Gospodărie, 

Utilități Publice, Mediu, Pășuni, acțiunile și măsurile planificate pentru anul 2021 sunt colectarea 

deșeurilor de pe domeniul public, selectarea deșeurilor în saci de plastic și încărcarea acestora în 

mijloace de transport. Acțiunile sunt planificate a se desfășura  pe Canalul Strei, sectorul cuprins între 

DN7 și DJ700, pe străzile Depozitelor, Traian și Streiului și în satele Sîntandrei și Bîrcea Mare sub 

supravegherea și îndrumarea Gospodărie, Utilități Publice, Mediu, Pășuni, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului orașului Simeria și a Direcției de Asistență Socială, subordonat Consiliului 

local al orașului Simeria. 

Conform prevederilor art.129, alin.2, lit.,,d” și ale  alin.7, lit.,,b” alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are competența 

de a exercita categoria de atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local, în exercitarea 

cărora, acesta asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor sociale pentru protecția copilului, a 

persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor grupuri aflate în nevoie socială. 

În consecință, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes 

local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2021 în orașul 

Simeria, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul local al orașului Simeria. 
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