
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E  

 
Nr. 4226 din 18.01.2023 

 
privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru repartizarea 

orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

             Având în vedere:  
  - referatul de necesitate nr. 94 din 17.01.2023 al Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Roman; 
       - referatul de aprobare nr. 4229 din 18.01.2023 înaintat de către Primarul 

Municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de 
specialitate nr. 4426 din 19.01.2023 întocmit de către Direcția juridică și 

Administrație Publică; 
- avizul de legalitate nr. ___ din __.01.2023 dat de Secretarul general al  

Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.01.2023 al Comisiei pentru 
administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. ___ din 
__.01.2023 al Comisiei juridice 
          - art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 28, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) 

din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și Legea nr. 
292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit b), art. 139, alin (1), al art. 
140, alin. (1) și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
  

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de 

muncă către beneficiarii de ajutor social, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

         Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Roman, vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 



                                                                                                   
 

      Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului  
general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate. 
 

        
 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 

majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 
 
 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 26.01.2023 

 

 

I. Lucrări prevăzute în lunile: Ianuarie, Februarie, Noiembrie şi 

Decembrie 2023: 

1. Curăţarea de zăpadă, gheaţă și material antiderapant a trotuarelor; 
2. Greblat spații verzi; 
3. Salubrizarea și supravegherea zonelor din apropierea platformelor 

gospodărești și a punctelor de colectare selectivă; 
4. Măturat alei, parcuri și trotuare; 
5. Curățarea de zăpadă și gheață a aleilor din parcul municipal și din 

părculețele de joacă pentru copii de pe raza municipiului.  

 

II. Lucrări prevăzute în lunile: Martie – Octombrie 2023: 

1. Greblat spaţii verzi; 
2. Măturat alei şi trotuare; 
3. Greblat, colectat şi încărcat resturi menajere şi vegetale din zone 

neorganizate (dig Moldova, lizieră Moldova, strada Islazului, Obor, 
Artere ocolitoare, strada Teiului (Pod de fier), Aleea Revoluției 

(Troiță), liziera Kaufland, Ștrand, zona blocurilor ANL); 
4. Curăţat şanţuri şi rigole străzi; 
5. Salubrizarea și supravegherea platformelor gospodărești și a punctelor 

de colectare selectivă; 
6. Pregătire teren în vederea însămânţării gazonului; 
7. Împrăștiat pământ vegetal; 
8. Executat gropi în vederea plantării de arbori și arbuști pe aliniamentele 

stradale. 
9. Tăiat lăstari, arbori de pe aliniamentele stradale. 

 
 



                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Nr. 94 din 17.01.2023 
 
 
 

REFERAT DE NECESITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni pentru 

repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social 
 
 
 Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, 

măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, 

limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care 

pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, 

grupurilor ori comunităţilor. 
În cadrul politicii naţionale de asistenţă socială, familiile şi persoanele 

singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de 

asistenţă socială. Acest venit minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului 

social lunar, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat. 
  Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor legii sus-
menționate, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la 

cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au 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. 
 Astfel, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat și ale art. 28, alin. (1) și alin. (2) lit. a) 
din Hotărârea de Guvern nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
primarii, prin serviciile de asistență socială, au obligaţia să întocmească un plan 

de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, 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. 
Facem menţiunea că în anul 2022 au prestat ore de muncă lunar un număr 

cuprins între 38 şi 48 de persoane, cu o medie de 20 de ore pe lună. 



Acţiunile pe care ni le propunem a le repartiza în cursul anului 2023 
vizează, în general, salubrizarea unor zone pe care se depozitează necontrolat 

deşeuri menajere şi nemenajere, precum şi întreţinerea primară a unor zone 
verzi, conform Anexei la proiectul de hotărâre. 

 
Ca urmare a celor prezentate mai sus, consider proiectul oportun, necesar 

și legal.  
                                                   

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
ȘAHÎN MIHĂIȚĂ-MARIAN 

 



                    

       MUNICIPIUL ROMAN  
    Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
    Tel. 0233.741.651, 0233.741.119,0233.740.165, 0233.744.650  
     Fax. 0233.741.604 
 
Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 4229 din 18.01.2023    
                                          
                         
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru 

repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social 
            
 

În temeiul art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, primarul propune spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre 

privind aprobarea planului anual de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă 

către beneficiarii de ajutor social. 
 

Conform prevederilor art. 6, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat și ale art. 28, alin. (1) din Hotărârea de Guvern 

nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru sumele acordate ca 
ajutor social, 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. 
Astfel, în temeiul prevederilor art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat și ale art. 28 și alin. (2), lit. a) din Hotărârea de 

Guvern nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, primarul are 
obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă, 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 conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) din 
Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și ale 

art. 6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 
Așa cum este menționat în referatul nr. 94 din data de 17.01.2023 întocmit 

de Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, 
în anul 2022 au prestat ore de muncă lunar un număr cuprins între 38 şi 48 de 

persoane, cu o medie de 20 de ore pe lună.  



2 
 

În acest sens a fost întocmită anexa la prezenta hotărâre, anexă ce 
cuprinde acţiunile pe care ni le propunem a le repartiza în cursul anului 2023 și 

care vizează, în general, salubrizarea unor zone pe care se depozitează 

necontrolat deşeuri menajere şi nemenajere, precum şi întreţinerea primară a 

unor zone verzi, conform Anexei la proiectul de hotărâre. 
 

Având în vedere cele de mai sus menționate, propun spre aprobare 
Consiliului Local Roman proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Juridică și Administrație Publică în vederea întocmirii 

raportului de specialitate. 
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



  

                         

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Direcția juridică și administrație publică 
Nr. 4426 din 19.01.2023 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni pentru 

repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social 
 

 
 Analizând referatul de necesitate nr. 94 din 17.01.2023 al Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Roman, referatul de aprobare și proiectul de 

hotărâre înaintate de domnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului 

Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și 

oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
  

 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, una sau mai multe persoane majore 
apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au 

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. 
Astfel, a fost întocmit Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor 

social din municipiul Roman, plan ce cuprinde acțiuni/lucrări de salubrizare a 
unor zone pe care se depozitează necontrolat deşeuri menajere şi nemenajere, 

precum şi întreţinere primară a unor zone verzi. 
Acest plan de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă către 

beneficiarii de ajutor social este propus spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Roman și constituie anexă la proiectul de hotărâre. 
 

Din punct de vedere al legalității sunt incidente următoarele dispoziții 

și acte normative: 
 

- art. 136, alin. (3), litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

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



  

cu modificările și completările ulterioare; 
          - art. 28, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Hotărârea de Guvern 

nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
 - Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 
 Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit 

cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

                                                
Direcția Juridică și Administrație Publică, 

                                  Camelia RUSU 
 


