
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

Nr. 4657/29.10.2020 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes 

local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social 
din comuna Reci pentru anul 2021 

Conform art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, primarii 
au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea 
orelor de munca pentru persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social 
care au obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, 
fara a se putea depa~i regimul normal de lucru ~i cu respectarea normelor de securitate ~i igiena a 
muncii. 

Se va tine evidenta efectuarii acestor ore ~i se va asigura instructajul privind normele de 
tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes 
local. 

Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului 
local. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului ~i 
aprobat prin hotarare a consiliului local. 

in anexa la proiectul de hotarare s-au trecut efectiv lucrarile, actiunile pe care le efectueza 
beneficiarii de ajutor social. 

Planul propus spre aprobare consiliului local a fost intocmit si pana in prezent, a fost adus 
la cuno~tiinta prin afi~are la sediul Primariei comunei Reci. 

In vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, este necesar ~i oportun aprobarea de catre consiliul local a planului de actiuni sau de 
lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor 
social,astfel am initiat ~i propun spre aprobare consiliului local, proiectul de hotarare privind 
aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca 
pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Reci pentru anul 2021. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 



Nr. 4658/29.10.2020 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRIMAR 

PROIECT DE HOT A.RARE 
privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea 
orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Reci pentru anul 2021 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, 
Intrunit in ~edinta ordinara din data de --------
Analizand Referatul de aprobare nr. 4657/29.10.2020 a Primarului Comunei Reci privind 

aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca 
pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Reci pentru anul 2021 ; 

A vand in vedere: 
- Raportul de specialitate al Compartimentului asistenta sociala, autoritate tutelara ~i 

resurse umane; 
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Reci; 
in baza prevederilor: 
- art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~1 

completarile ulterioare; 
- art. 28 alin. (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

in temeiul art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.b, alin.(14), art.139 alin.(1 ), alin.(3) lit.i ~i 
art. I 96 alin.(1) lit a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrative; 

HOT A.RA.STE 

Art. 1. Se aproba Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea 
orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Reci pentru anul 2021, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu aducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Comunei 
Reci ~i Compartimentul asistenta sociala, autoritate tutelara ~i resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Reci. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

JoJ. 
1 

Avizat pantru legalitate 

Data.~~:.~9..::w..~ ~ 
Sacretar gen~ ~ ~unei 



Anexa la HCL nr . ...... ./ ....... . 

PLAN DE ACJIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL 

In vederea repartizarii orelor de munca pentru beneficiarii de Ajutor Social din com. Reci, pentru anul 2021 

-conform art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

Nr. OBIECTIV ACJIUNI ~I TERMEN DE RESURSE RESPONSABIL 
crt. MASURI INTREPRINSE REALIZARE 
1. Pregatirea ~i asigu rarea Ta iat lemne de foe, crapat Lunile 1-3 ~i Beneficiarii Legii nr.416/2001 Viceprimar 

combustibilului so lid - lemne ~i transportat de la locul de 10-12 
de foe ,n sezonul rece pentru depozitare la primarie 
primarie 

2. Pregatirea ~i asiguarea Taiat lemne de foe, crapat Lunile 1-3 ~i Beneficiarii Legii nr.416/2001 Viceprimar 
combustibilului solid - lemne ~i transportat de la locul de 10-12 
de foe ,n sezonul rece pentru depozitare la ~coli 
unitati le ~colare ,n raza 
comunei Reci 

3. lntretinerea ,n sezonul rece a lndepartarea zapezii cu Lunile 1-3 ~i Beneficiarii Legii 416/2001 Viceprimar 
drumurilor comunale ~i mijloace manuale 10-12 
terenurilor publice 

4. lgienizarea, curatirea lndepartarea vegetatiei, Permanent Beneficiarii Legii nr.416/2001 Viceprimar 
parcurilor, teren urilor 1ndeparta rea gunoaielor 
publice, zona Lacului Reci ~i 
Rezervatia Mestecani~ 

5. Curatirea albiilor Paraurilor Strangerea PET-u rilor, Permanent Beneficiari i Legii nr.416/2001 Viceprimar 
Raul Negru, Padureni, Saciova gunoaielor ~i a resturi lor 
~i barturi lor moarte vegetale 

6. lgienizarea ~anturilor pe Strangerea PET-urilor ~i a Permanent Beneficiarii Legii nr.416/2001 Viceprimar 
teritoriu l administrativ al gunoaielor 
comunei la DN13E, 
DC25,DC19 

7. Lucrari de ,ntretinere a I ntreti nerea gazonului, Permanent Beneficiarii Legii nr.416/2001 Viceprimar 
terenului de fotbal ~e a repararea ~i vopsirea 



terenului de joaca pentru gardului ~i sta lpilor de 
copii iluminat. Tntretinerea 

obiectivelor de joaca -
leagane, tobogan etc. 

8. Lucrari de interese la sediul Tntretinerea permanenta a Permanent Beneficiarii Legii nr.416/2001 Viceprimar 
Primariei Reci curateniei ,n jurul primariei 

~i centru l comunei. 
Tndepartarea resturilor 
vegeta le, i'ntretinerea 
acostamentelor, vopsirea 
gardurilor etc. 

9. Lucrari de i'ntretinere la Tndepartarea resturilor Permanent Beneficia rii Legii nr.416/2001 Viceprimar 

~colile ~i gradinitele din vegeta le, i'ntretinerea 
comuna acostamentelor, vopsirea 

gardurilor etc. 

10. Lucrari de i'ntretinere la statia Tndepartarea resturilor Lunile 3-10 Beneficiarii Legii nr.416/2001 Viceprimar 
de tratare a apei Reci vegeta le, cosirea ierbii, 

i'ntretinerea gardurilor etc. 

11. Lucrari de i'ntretinere a Tmpra~tierea balastului, Lunile 3-11 Beneficiarii Legii nr.416/2001 Viceprimar 
drumurilor comunale umplerea gaurilor, 

curatirea ~anturilor 
12. Tntreti nerea monumentelor Curatirea monumentelor Lunile 3-11 Beneficiarii Legii nr.416/2001 Viceprimar 

istorice i'n comuna cu perie de sarma, 
igienizerea teren urilor ,n 

jurul monu mentelor, 
vopsirea garduri lor 

13. Lucrari la Conacul Antos Lucrari de i'ntretinere Lunile 3-11 Beneficiari i Legii nr.416/2001 Primar 
terenului ,n jurul casei, Viceprimar 
cosirea ierbii, mentinerea 
permanenta a curateniei 

14. Lucrari la Casa Antos Lucrari de i'ntreti nere Lunile 3-12 Beneficiarii Legii nr.416/2001 Primar 
terenu lui ,n juru l casei, Viceprimar 



cosirea ierbii, mentinerea 
permanenta a curateniei 

15. Lucrari de i ntretinere ~i Mentinerea permanenta a permanent Beneficiari i legii nr.416/2001 Viceprimar 

curaten ie la Caminele curateniei in caminele 
cu lturale in comuna Reci culturale ~i a terenurilor 

aferente ecestuia 

16. Lucrari de i ntretinere ~i Lucrari de intretinere, Permanent Beneficiarii Legii nr.416/2001 Viceprimar 
curatenie la parohiile cosirea ierbii, mentinerea 
reform ate, cimit irile ~i permanenta a curateniei 
bisericile din comuna 

17. Pregatirea persona lului Prelucrarea 0 data pe Beneficiarii Legii nr.416/2001 Primar 
pentru respectare normelor -Legii nr.319/2006 luna, i n Viceprimar 
de tehnica ~i securitate a -HG nr.1425/2007 prima zi de 
muncii lucru 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 
NR.4659/29.10.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 

munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Reci pentru anul 2021 

Conform art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul mm,m garantat, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni 
sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele majore apte 
de munca din familia beneficiara de ajutor social care au obligatia de a presta lunar, la solicitarea 
primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depa~i regimul normal de lucru ~i 
cu respectarea normelor de securitate ~i igiena a muncii. 

Se va tine evidenta efectuarii acestor ore ~i se va asigura instructajul privind normele de 
tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza aqiuni ori lucrari de interes 
local. 

Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului 
local. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului ~i 
aprobat prin hotarare a consiliului local. 

In anexa la proiectul de hotarare s-au trecut efectiv lucrarile, actiunile pe care le efectueza 
beneficiarii de ajutor social. 

In vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile ~i completarile ulterioare, avand in vedere ~i cele de mai sus, propun 
spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes 
local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Reci 
pentru anul 2021, in forma initiata de di. primar. 

REFERENT DE SPECIALITATE 
SZABO ELIZ 

~ 


