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NR.5 din 19.01.2021 
 

P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea planului de actiuni de interes local  

pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii  
de venit minim garantat  pentru anul 2021 

 
 

Vazand : 
- Referatul de aprobare nr.6069 din 20.01.2021 întocmit  de primarul comunei Aricestii 

Rahtivani, in care se propune si se fundamenteaza adoptarea unei hotarari privind aprobarea 
planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre 
beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021 ; 

In conformitate cu : 
-  prevederile  art .6 din Legea nr.416/2001privind venitul minim garantat , cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
- prevederile art.28 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

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

- dispozitiile art.129 alin (1) si alin. (7)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificarile si si completarile ulterioare ; 

In temeiul art.139 alin.(1) si al  art.196 alin (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

Consiliul Local al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

   Art.1  Se aproba planul de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de 
munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021 conform 
anexei, care  face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Comunicarea prezentei hotarari autoritatilor, institutiilor si persoanelor 
interesate  se face prin grija secretarului comunei . 
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RAPORT  DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea planului  

de actiuni de interes local pentru repartizarea  orelor de munca  
efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021 

 
 
 
 
  Avand in vedere prevederile art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.28 din H.G. nr.50/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, primarii au obligatia sa 
intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 
munca , sa tina evidenta acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica a 
securitatii muncii.Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare  
a consiliului local. 

Precizez ca la elaborarea planului de actiuni s-a avut in vedere actiunile care au fost  
realizate in anii precedenti. Deasemenea, mentionez ca in luna decembrie 2020 numarul 
persoanelor apte de munca este 10, iar numarul familiilor beneficiare de ajutor social este 12. 
  Avand in vedere prevederile legale propun spre aprobare Consiliului Local proiectul 
de hotarare privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de 
munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021. 
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