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RAPORT  COMUN DE SPECIALITATE 

 

Priveste: aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă, 

prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2018. 

 

1. OPORTUNITATE 

 Prin expunerea de motive nr. 1642/22.01.2018, Primarul municipiului 

Alexandria propune, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6), din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare, elaborarea de catre Directia Economica si Directia Impozite si Taxe  

Locale, a unui proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni pentru 

repartizarea   orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulterioare pentru anul 2018. 

2. NECESITATE 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 

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

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. 

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

cu modificarile si completarile ulterioare ,,Primarii au obligaţia să întocmească un plan 

de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute 

la alin. (2), 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…” 

3. LEGALITATE 

• Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

         Consideram ca propunerea este necesara, legala si oportuna iar proiectul de 

hotarare privind aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea   orelor de muncă, 

prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  pentru anul 2018, impreuna cu intreaga documentatie va fi 

supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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