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In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala, republicata, Primarul comunei Budila, judetul Brasov aduce la cunostinta publica 
faptul ca a initiat Proiectul de hotarare privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau 
lucrari de interes local conform prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 care urmează a fi supus spre dezbatere 
şi aprobare Consiliului Local al comunei Budila, judetul Brasov.  

Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare cu privire la proiectul de hotarare initiat, la secretarul general al unitatii 
administrativ-teritoriale.  

Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Budila, www.budila.ro. 
 
 
 
 

                   PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL, 
            MARSAVELA IRIMIA     ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
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PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de 
interes local conform prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ________, în data de _______ 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 6696/20.04.2022 prin care s-a propus 

aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul 
persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local conform prevederilor Legii nr. 416 /2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 

 
Având in vedere: 

- prevederile art. art.129 alin (2) lit. d), alin. 7 lit. b), 136 alin. (1), , art. 140 alin. (1), art. 196 alin. 
1 lit. a), 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările ulterioare, 
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Budila nr. 1, 2; 
- prevederile art.6 alin. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),  din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; precum şi a celor ale art. 28 alin. (3) din HG 50/2011 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare  
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind Normele de tehnica legislative la elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca 
in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local conform prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022, 
potrivit anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei Budila, prin 
compartimentul de specialitate si de viceprimarul Comunei Budila. 
Art. 3.  Evidenţa efectuării orelor de munca se tine de catre viceprimarul Comunei Budila, impreuna 
cu responsabilul din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala. 
Art. 4. Instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care 
prestează acţiuni ori lucrări de interes local se face de persoanele responsabile prin fisa postului de 
securitatea si sanatatea in munca. 



Art. 5. Afisarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, a listei cuprinzând beneficiarii de 
ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local se va 
face de catre Compartimentul Asistenta Sociala. 
Art. 6.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul www.budila.ro și 
va fi comunicată Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, 
de catre Secretarul general al comunei. 
 
                  INITIATOR,                                      

MARSAVELA IRIMIA                                          
                                                                                                                     
 

REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIILE DE SPECIALITATE NR. 1 si 2  
 

                        AVIZAT, 
     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                          Benia Alexandra Aveluta 
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  Nr. 6697/20.04.2022 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

LA 
 
 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
 

privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de 

interes local conform prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 

 

 
     În conformitate cu prevederile Legii 416/2001 modificată si completată, ulterior, intră în 

competența Primarului să întocmească planul de acțiuni sau de lucrări de interes local în vederea prestării 

orelor de muncă de către persoanele beneficiare de ajutor social. Acest plan se aprobă prin hotărâre a 

Consiliului Local. 

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

familia sau persoana singură, cu tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. Norma de muncă pe zi este de 8 ore. 

 

    Actiunile si lucrarile de interes local se vor desfasura cu respectarea normelor de securitate si 

igiena muncii, fara a depasi regimul normal de lucru. In cazul in care persoanele nu vor efecua aceste 

zile de munca se va proceda la suspendarea ajutorului social si ulterioar la incetarea acestuia. 

 

 
B. RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 
 

 Legea nr. 416/2001 privind Venitul Minim Garantat, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 276/2010;  

 HG nr. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

 OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

 



 
       Pe cale de consecință vă rog să analizați proiectul de hotărâre inițiat.  
                                                              
 

 

SECRETAR GENERAL, 

BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 

 

 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile de specialitate NR. 1 şi 2



 

        R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
 

     Nr. 6696/20.04.2022 
 
 

Referat de aprobare 
 

LA 
 
 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
 

privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau 
lucrari de interes local conform prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022 

 

 
 
     În conformitate cu prevederile Legii 416/2001 modificată si completată, ulterior, intră în 

competența Primarului să întocmească planul de acțiuni sau de lucrări de interes local în 

vederea prestării orelor de muncă de către persoanele beneficiare de ajutor social. Acest plan 

se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local. 

   Astfel, art. 6 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

și completările ulterioare, stabileste: “pentru sumele acordate ca ajutor social, conform 

prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara 

are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fără 

a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a 

muncii”. 

    Potrivit art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

și completările ulterioare: “Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de 

lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la alin. (2), sa tina 

evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica securitatii 

muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni sau lucrari de interes local. Planul de 

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



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

beneficiază familia sau persoana singură, cu tarif orar corespunzător salariului de bază minim 

brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. Norma de 

muncă pe zi este de 8 ore. 

 

   Actiunile si lucrarile de interes local se vor desfasura cu respectarea normelor de securitate 

si igiena muncii, fara a depasi regimul normal de lucru. In cazul in care persoanele nu vor 

efecua aceste zile de munca se va proceda la suspendarea ajutorului social si ulterioar la 

incetarea acestuia. 

 

 
B. RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 
 

 Legea nr. 416/2001 privind Venitul Minim Garantat, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 276/2010;  

 HG nr. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 prevederile art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 196 alin. (1)  din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
trimit spre dezbatere si aprobare in urmatoarea sedinta a Consiliului Local, acest 
proiect de hotarare.  

 
 

PRIMAR,  

IRIMIA MARSAVELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


