
                       ROMANIA                                                                                             (proiect) 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 

 
 

HOTARARE 
 

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate 
in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 
                        Consiliul Local al Comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta ordinara  in data de 
________  in prezenta a ____ consilieri din totalul de 10 in functie; 
 
 
Avand  in vedere : 
 

- raportul nr. 156 din 15.01.2019  a persoanei cu atributii pe linie de protectie sociala, doamna Rus Saveta, 
Consilier cu atributi de asistenta soaciala in aparatul de specialitate al primarului comunei Parva, prin care arata 
necesitatea  adoptarii unei Hotarari, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi 
efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
   - expunere de motive cu nr. 157 din 15.01.2019  intocmit de viceprimarul comunei Parva, d-nul Calus Toader-
Vasile, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre 
persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
   -  raportul/avizul favorabi/nefavorabil  nr.     din                 Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Parva  pentru Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Culte, Munca si Protectie Sociala, 
Protectia Copilului, Activitati Sportive si Agrement, Protectia Mediului si Turism, Servicii Publice si Comert; 
    - prevederile art.6 alin.(7),(8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
    - prevederile art.28 alin. (1),(2),(3) si (4) din Hotararea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ; 
   - prevederile art. 1 din H.G. nr. 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salarului de baza minimul brut pe tara 
grantat in plata; 

       În temeiul prevederilor  art.36 alin.(2) lit.,,b” si ,,d”, alin.4 lit.,,a” si ,,e, alin.6 lit.,,a” pct.2 , art.45 alin. (1), 
respectiv art.115 alin. (1) lit.,,b” din Legea  nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

HOTARASTE 
 

 
    Art.1. - Se aproba Planul  de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre 

persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legeii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  

     Art.2. – Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social au obligatia de a efectua 
actiunile si lucrarile de interes local in functie de numarul de ore calculate proportional cu cuantumul ajutorului 
social. 

Art.3. - Orele  de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza 
familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salarului de baza minim brut pe tara garantat in plata, 
raportat la durata medie lunara a timpului de munca, iar norma de munca pe zi este de 8 ore. 
            
 



         Art.4. – Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se va incredinta  doamna Rus Saveta, Consilier cu 
atributi de asistenta soaciala in aparatul de specialitate al primarului comunei Parva si domnul Viceprimar 
Calus Toader-Vasile.     
       Art.5. - Prezenta  hotarare s-a adoptat  cu    voturi pentru __ voturi impotriva si __abtineri din totalul de  
consilieri cu drept de vot prezenti la sedinta. 

         Art.6. - Prezenta hotărâre se  aduce la cunoştinţa publică prin afisare si se comunica prin grija secretarului 
comunei cu : 

- Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa - Năsăud; 
- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Bistrita-Nasaud; 

             - Primarului Comunei Parva, domnul Strugari Ioan; 
             - Viceprimarul comunei Parva; 

                          - Compartiment de Asistenţă Socială. 
 
 
                            
 
PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                                      Contrasemneaza secretar, 

       
        Calus Toader Vasile                                                                                          Calus Ioan 
                                                                                                                               

 
 

INITIATOR 
VICEPRIMAR 

Calus Toader-Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr.      din  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CONSILIUL LOCAL PARVA     
 

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Parva nr. 7 din 18.01.2019 
 

 
Plan de actiuni si lucrari de interes local   

Intocmit in conformitate cu prevederile art. 6  din Legea nr. 416/2001 
cu modificarile si completarile ulterioare 

 
nr. 
crt 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Respo
nsabil 

1 Lucrari de colectare a 
deseurilor depozitate 
clandesti pe raza  
comunei Parva. 

Colectarea in saci  a deseurilor din 
materiale reciclabile : peturi ,hartie  si 
alte deseuri existente  
Lucrari manuale de strangere a 
depozitelor  clandestine 

permanent Beneficiari 
legea 
416/2001 

Rus 
Saveta 

2 Lucrari de curatare 
manuala a malurilor si 
albiei raului Rebra si 
afluientilor acestuia de pe 
raza comunei. 

Indepartarea  vegetatiei specifice 
,crescute pe malurile si albia raului si 
paraurilor, indepartarea gunoaielor 
depozitate in aceste zone, decolmatare 
,sapaturi manuale 

permanent Beneficiari 
legea 
416/2001 

Rus 
Saveta  

3 Lucrari de curatare a 
resturilor vegetale aflate 
pe marginea drumurilor 
comunale si judetean, pe 
raza comunei. 

Curatarea santurilor de scurgere a apei 
rezultata din ploi si  viiturilor, 
indepartarea resturilor vegetale ,a 
maracinisurilor, a deseurilor de orice fel 

permanent Beneficiari 
legea 
416/2001 

Rus 
Saveta  

4 Lucrari de intretinere a 
acostamentului pe 
lungimea drumurilor 
comunale  si judetan de 
pe raza comunei. 

Indepartarea mâlului si  a altor resturi , 
indepartarea vegetatiei specifice , 
vopsirea stalpilor, taiere/toaletare a 
arborilor de pe marginea drumului 
judetean 172B 

permanent Beneficiari 
legea 
416/2001 

Rus 
Saveta  

5 Intretinerea si curatarea 
torentilor. 

Decolmatarea  podetelor, cutatarea de 
material plutitor 

permanent Beneficiari 
legea 
416/2001 

Rus 
Saveta  

6 Despicat si aranjat lemne  
la Primaria Parva. 

Despicat ,aranjat lemne in lemnaria 
primariei  

Lunile 
9-12 

Beneficiari 
legea 
416/2001 

Rus 
Saveta  

7 Intretinerea in sezonul 
rece a drumurilor 
comunale si  trotuarelor 
de pe raza comunei, 
curtea Primariei. 

Indepartarea zapezii, imprastierea 
materialelor antiderapante,curtarea 
zapezii din curtea institutiilor si 
podurilor din comuna. 

Sezonul rece  
Lunile 
11-12  
1 -3 

Beneficiari 
legea 
416/2001 

Rus 
Saveta 
 
 
  

8 Lucrari de intretine/ 
reparatii garduri si cladiri. 

Vopsirea, intretinerea si repararea 
gardurilor si cladirilor publice din 
comuna. 

permanent Beneficiari 
legea 
416/2001 

Rus 
Saveta 
 
 

Nota: luna 1= ianuarie 
         luna 12 = decembrie 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
            ROMANIA 
JUDERUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
Nr.156 din  15.01.2019 

RAPORT 
 

privind  aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de catre 
beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia beneficiară de ajutor social, are obligaţia de a presta lunar, 

acţiuni sau lucrări de interes local; 

Prin persoană aptă de muncă se înţelege  persoana care îndeplineşte următoarele condiţii : 

- are vârsta cuprinsă  între  16 ani şi vârsta standard de pensionare ; 

- nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi, prevazută de lege ; 

-     are starea de sanatate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea 

unei munci. 

La Primăria comunei Parva  beneficiază de venitul minim garantat acordat conform Legii nr.416/2001, un 

numar de 24 familii şi/sau persoane singure. Din cele 24  familii beneficiare de ajutor social,  13 persoane sunt apte 

de muncă şi efectuează un numar de 325 ore,  făcând excepţie  de a presta lunar ore de muncă, deoarece fie au 

vârsta de pensionare, fie nu au starea de sănătate şi capacitate fizică şi psihică corespunzătoare. 

           Numarul total de ore, ce trebuie efectuat lunar de beneficiarii de ajutor social, apţi de muncă, este de 325.  

 

Avand in vedere :  

- prevederile art.6 alin.(7),(8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
    - prevederile art.28 alin. (1),(2),(3) si (4) din Hotararea nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ; 
    - prevederile art. 1 din H.G. nr. 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salarului de baza minimul brut pe tara 
grantat in plata; 

       În temeiul prevederilor  art.36 alin.(2) lit.,,b” si ,,d”, alin.4 lit.,,a” si ,,e, alin.6 lit.,,a” pct.2 , art.45 alin. (1), 
respectiv art.115 alin. (1) lit.,,b” din Legea  nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 
                                                                   C O N S T A T : 
 
Faţă de cele prezentate mai sus, propun adoptarea de către Consiliul Local al comunei Parva  a unei 

hotărâri privind  aprobarea planului de acţiuni şi lucrari de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către 

beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                                                     Consilier al Primarului 

                                                               Rus Saveta                  



            ROMANIA 
          JUDETUL BISRTITA-NASAUD 
          CONSILIUL LOCAL PARVA 
          Nr. 157 din 15.01.2019 
 

 
                                                              EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotarare privind  aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, ce vor fi 

executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare în Comuna Parva,  județul Bistrita-Nasaud  

 
 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completările ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia 

beneficiară de ajutor social, are obligaţia de a presta lunar, acţiuni sau lucrări de interes local. 

           Prin persoană aptă de muncă se înţelege  persoana care îndeplineşte următoarele condiţii : 

- are vârsta cuprinsă  între  16 ani şi vârsta standard de pensionare ; 

- nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi, prevazută de lege ; 

- are starea de sanatate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci. 

La Primăria comunei Parva  beneficiază de venitul minim garantat acordat conform Legii nr.416/2001, un 

numar de 21 familii şi/sau persoane singure. Din cele 21  familii beneficiare de ajutor social,  11 persoane sunt apte 

de muncă şi efectuează un numar de 290 ore,  făcând excepţie  de a presta lunar ore de muncă, deoarece fie au 

vârsta de pensionare, fie nu au starea de sănătate şi capacitate fizică şi psihică corespunzătoare. 

       Numarul total de ore, ce trebuie efectuat lunar de beneficiarii de ajutor social, apţi de muncă, este de 290 
       -  prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 - Legea privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  primarul are obligatia sa intocmeasca un plan de acţiuni sau de 
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevazute, 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. 
        - prevederile art.28 alin. (1),(2),(3) si (4) din Hotararea nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ; 
        - prevederile art. 1 din H.G. nr. 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salarului de baza minimul brut pe tara 
grantat in plata; 
       Planul de acţiuni sau lucrări de interes local, lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social,  precum si 
persoanele ce urmeaza să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local  este transmis agenţiilor pentru 
prestaţii sociale judeţene şi afişat la sediul primăriei. 

Faţă de cele de mai sus, consider oportuna adoptarea unei hotarari privind planului de acţiuni şi 
lucrări de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform 
Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
                                                           Viceprimar 

                                                                Calus Toader-Vasile 
 
 
 



 ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL PARVA 
Comisia Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Culte, Munca si Protectie Sociala, 
Protectia Copilului, Activitati Sportive si Agrement, Protectia Mediului si Turism, Servicii Publice si 
Comert 
Nr.______din_________2019 

 
 

R A P O R T 
asupra hotararii (proiect) 

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate 
in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr,416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 
 
 
 

           In sedinta Comisiei Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Culte, Munca si Protectie 
Sociala, Protectia Copilului, Activitati Sportive si Agrement, Protectia Mediului si  Turism, Servicii Publice si 
Comert, potrivit art. 44(1), art.54(4) si (5) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare, azi____________2018,am luat in discutie proiectul de hotarare sus 
mentionat si constatam ca: 

 
 

   Acesta se incadreaza in: 
 

    - prevederile art.6 alin.(7),(8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
    - prevederile art.28 alin. (1),(2),(3) si (4) din Hotararea nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ; 
    - prevederile art. 1 din H.G. nr. 846 din 29.11.2017 pentru stabilirea salarului de baza minimul brut pe tara 
grantat in plata; 

       În temeiul prevederilor  art.36 alin.(2) lit.,,b” si ,,d”, alin.4 lit.,,a” si ,,e, alin.6 lit.,,a” pct.2 , art.45 alin. (1), 
respectiv art.115 alin. (1) lit.,,b” din Legea  nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

HOTARASTE: 
 
 

    Proiectul de hotarare se/nu se avizeaza si se propune a fi inaintat spre dezbaterea planului Consiliului 
local in forma propusa de initiator cu un numar de voturi______ ,,pentru”, ____ ,,impotriva” si ______ 
,,abtineri” din totalul de ______ consilieri prezenti. 
 
 
 
                      Presedinte                                                               Secretar 
                 BITRE  NATU                                                      
 
 
 
 
 



                                                                  
ROMANIA                                                                                              

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
 

HOTARARE 
 

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate 
in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 
                        Consiliul Local al Comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta ordinara  in data de            

18.01.2019 in prezenta a  9     consilieri din totalul de 10 in functie; 
 
 
Avand  in vedere : 
 
-raportul nr. 156 din 16.01.2019  a persoanei cu atributii pe linie de protectie sociala, doamna Rus Saveta, Consilier 
cu atributi de asistenta soaciala in aparatul de specialitate al primarului comunei Parva, prin care arata necesitatea  
adoptarii unei Hotarari, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 
2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    – expunere de motive cu nr. 157 din 16.01.2019  intocmit de viceprimarul comunei Parva, d-nul Calus Toader-
Vasile, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre 
persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
    - raportul/avizul favorabi/nefavorabil  nr.  170 din  18.01.2019 Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Parva  pentru Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Culte, Munca si Protectie Sociala, 
Protectia Copilului, Activitati Sportive si Agrement, Protectia Mediului si Turism, Servicii Publice si Comert; 
    - prevederile art.6 alin.(7),(8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
    - prevederile art.28 alin. (1),(2),(3) si (4) din Hotararea nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ; 
    - prevederile art. 1 din H.G. nr. 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salarului de baza minimul brut pe tara 
grantat in plata; 

       În temeiul prevederilor  art.36 alin.(2) lit.,,b” si ,,d”, alin.4 lit.,,a” si ,,e, alin.6 lit.,,a” pct.2 , art.45 alin. (1), 
respectiv art.115 alin. (1) lit.,,b” din Legea  nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

HOTARASTE 
 

 
    Art.1. - Se aproba Planul  de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre 

persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legeii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  

     Art.2. – Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social au obligatia de a efectua 
actiunile si lucrarile de interes local in functie de numarul de ore calculate proportional cu cuantumul ajutorului 
social. 

Art.3. - Orele  de munca se calculeaza proportionel cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza 
familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salarului de baza minim brut pe tara garantat in plata, 
raportat la durata medie lunara a timpului de munca, iar norma de munca pe zi este de 8 ore. 
            
 



         Art.4. – Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se va incredinta  doamna Rus Saveta, Consilier cu 
atributi de asistenta soaciala in aparatul de specialitate al primarului comunei Parva si domnul Viceprimar 
Calus Toader-Vasile.     
       Art.5. - Prezenta  hotarare s-a adoptat  cu    voturi pentru 9  din totalul de 10 consilieri cu drept de vot prezenti 
la sedinta. 

         Art.6. - Prezenta hotărâre se  aduce la cunoştinţa publică prin afisare si se comunica prin grija secretarului 
comunei cu : 

- Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa - Năsăud; 
- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Bistrita-Nasaud; 

             - Primarului Comunei Parva, domnul Strugari Ioan; 
             - Viceprimarul comunei Parva; 

                          - Compartiment de Asistenţă Socială. 
 
 
                            
 
PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                                      Contrasemneaza secretar, 

       
        Calus Toader Vasile                                                                                          Calus Ioan 
                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr.  7  din  18.01.2019 
 
 
 
 
 

 


