
Nr.6975/02.11.2021 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local”, pentru toate 

persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în 

cursul anului 2022 

 

 Primarul comunei Cernat, analizând propunerea Compartimentului de asistență socială 

din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Cernat, privind aprobarea Planului de 

acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care 

prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2022, 

 În baza:            

 - art. 6 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat,       - art. 7 din Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică,   - art. 129 alin. (2) lit. ”d”, 

alin. (7) lit.”b” din O.U.G. nr/ 57/2019 privind Codul adminiastrativ, 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

 Art. 1. Se aprobă „Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local”, pentru toate 

persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în curul 

anului 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Rákosi 

Árpád, primarul comunei Cernat şi Compartimentul de asistență socială în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cernat. 

 

Cernat la 02.11.2021 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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 Nr.6976/02.11.2021 

 

 
REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau 

lucrări de interes local în cursul anului 2022. 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 6 aliniatele (7) şi  (8) din Legea nr. 416/2001, privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Primarii au obligaţia să 

întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 

prevăzute de lege, 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.      Munca prestată de beneficiarii de ajutor social este 

proporțional cu sumele primite drept ajutor social, cu numărul persoanelor din familia 

solicitantului sau aflate în întreținerea acesteia și se prestează în folosul comunității. 

 Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului 

local. 

 În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa 

orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul 

anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

 Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, lista 

cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni 

sau lucrări de interes local. 

 În contextul celor de mai sus am iniţiat şi am prezentat dvs. Planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acțiuni 

sau lucrări de interes local în cursul anului 2022 şi proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, pe 

care vă rog să analizaţi cu ocazia şedinţei ordinare ale consiliului local din luna decembrie 2022, 

și să aprobaţi aşa cum a fost prezentat, adoptând o hotărâre în acest sens. 

 

Cernat la 02.11.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Â R E A   Nr. 77/2021 

privind aprobarea „Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local” pentru toate persoanele 

beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul 

anului 2022 

 

  Consiliul Local al comunei Cernat, judeţul Covasna, întrunit în şedinţa ordinară de 

consiliu în data de 21.12.2021, 

  Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.  6975/02.11.2021 şi referatul de 

prezentare pentru susținerea proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 6976/02.11.2021, 

privind aprobarea „Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local” pentru toate persoanele 

beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 

2022. 

  Văzând raportul aparatului de specialitate ale primarului, precum şi avizul Comisiei pentru 

învătământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, munca şi protecţia socială, 

protecţie copii, tineret, sport şi turism,  

  În baza:  art. 6 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 din H.G .nr. 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat,  

  - art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, art. 

129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit.”b” din O.U.G. nr/ 57/2019 privind Codul adminiastrativ, 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

 

H O T Ă R E Ş T E :  

 

  Art. 1. Se aprobă „Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local”, pentru toate 

persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în 

curul anului 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Rákosi Árpád, 

primarul comunei Cernat şi Compartimentul de asistență socială în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cernat. 

 

Cernat la 21.12.2021 

 Preşedintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

         Mágori István                 Secretar general 

            Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 
1 ex.la dosar cu ședințele consiliului local 

1 ex.la primar            

1 ex. la compartimentul protecției socială          
1 ex.la Instituţia Prefectului jud.Covasna 

1 ex pt afișare 
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Nr.6978/02.11.2021 

 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni sau de 

lucrări de interes local, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care 

prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2022 

 

 

 

 

 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevede obligația persoanelor 

beneficiare de ajutor social, prestarea unor acțiuni sau lucrări de interes local stabilit în ore, în 

funcție de mărimea sumei ajutorului social, a cărui executare se confirmă de conducătorul 

instituției. 

Analizând proiectul de hotărâre sus citat, am reținut că este întocmit în conformitate cu 

prevederile legale, este necesar și oportun.  

 În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna 

decembrie 2022. 

 

 

Cernat la 02.11.2021 

 

Varga Emőke  

Consilier 
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Nr.8180/20.12.2021 

 

 

- Comisia pentru învătământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, munca şi 

protecţia socială, protecţie copii, tineret, sport şi turism 

 

A  V  I  Z  

asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni sau de 

lucrări de interes local, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care 

prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2022 

 

 

 

 

Comisia pentru învătământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, munca şi 

protecţia socială, protecţie copii, tineret, sport şi turism, la data de   20.12.2021  , s-a întrunit în 

ședință de lucru pentru avizarea  proiectului de hotărâre sus citat.  

În urma analizării proiectului de hotărâre, văzănd raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.   

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre aprobare de 

către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna decembrie 2021. 

 

Cernat la 20.12.2021. 

 

  Președinte      Secretar 

 Dimény-Haszmann Orsolya      Ambrus Alpár  
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