ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR
Nr. 10031 RE din 23 noiembrie 2020

ANUNȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI – prin PRIMAR, aduce la cunoștință publică, în
conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, prin
postarea prezentei informări pe site-ul U.A.T. Grumăzești www.comunagrumazesti.ro,
precum și prin afișarea acesteia la Avizierul instituției de la sediul Primăriei
Grumăzești,
și supune dezbaterii publice:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe
anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 ,
privind venitul minim garantat, precum și persoanelor sancționate sau condamnate cu
obligația prestării unei activități neremunerate în folosul comunității

- al cărui inițiator este Primarul Unității Administrativ-Teritoriale

Proiectul de hotărâre astfel inițiat, precum și Referatul de aprobare sunt, de
asemenea, posibil a fi accesate și vizualizate la sediul instituției Primăria U.A.T.
Grumăzești, putând fi astfel consultate de către orice persoană ori entitate
interesată.
Propunerile, observațiile și sugestiile, relative la proiectul de hotărâre vizat și
supus dezbaterii publice, pot fi transmise în scris începând cu data afișării – 23
noiembrie 2020 și până la data de 10 decembrie 2020 orele 10.00 la sediul Primăriei
comunei Grumăzești, prin comunicarea acestora prin fax 0233786364 sau prin
intermediul adresei de e-mail contact@comunagrumazesti.ro.
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de
interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii
nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat, precum și persoanelor sancționate sau
condamnate cu obligația prestării unei activități neremunerate în folosul comunității,
este înscris pe Ordinea de zi a ședinței de Consiliul local Grumăzești, programată a se
desfășura în luna ianuarie 2021.
PRIMAR,

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMŢ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
P R I M A R

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea
orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat, precum și
persoanelor sancționate sau condamnate cu obligația prestării unei activități neremunerate în
folosul comunității

Primarul comunei Grumăzești, județul Neamț;
Având în vedere dispozițiile legale și normative ale:
- art. 6 alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 28 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 286/2009 – Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la
regimul juridic al obligației de a presta munca neremunerată în folosul comunității de către persoanele
care au săvârșit infracțiuni și au fost sancționate într-una dintre următoarele modalități neprivative de
libertate: înlocuirea pedepsei amenzii neexecutate cu munca în folosul comunității (art. 64), amânarea
aplicării pedepsei (art. 85 alin. 2 lit. ”b”) și suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei (art.
93 alin. 3);
- art. 51, art. 52 alin. (2), art. 57 și art. 61 din Legea nr. 253/2013 privind executarea
pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal;
- Ordonanța de Guvern nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în
folosul comunităţii, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând Referat de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, elaborat la nivelul
autorității executivă a administrației publice locale;
Analizând Raportul de specialitate întocmit de către consilierul primarului, înregistrat sub nr.
10561 RE din 10.12.2020, prin care se propune aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local
pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat, precum și persoanelor sancționate sau condamnate cu obligația prestării unei activități
neremunerate în folosul comunității;
Luând act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
Formulează prezenta:

P R O P U N E R E:
Art. 1. (1) Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 ,privind venitul minim garantat, precum
și persoanelor sancționate sau condamnate cu obligația prestării unei activități neremunerate în folosul
comunității, documentație prevăzută în Anexa nr. 1 a prezentului act administrativ, parte integrantă a
acestuia.
(2) Se aprobă lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează
să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local, potrivit Anexei nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul U.A.T. Grumăzești, prin intermediul personalului din structura cabinetului
primarului, compartimentului S.P.A.S. și a dl. consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate, vor
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ.
Art. 3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentului act administrativ la
nivelul autorităților și instituțiilor publice interesate, precum și aducerea sa la cunoștință publică, prin
intermediul personalului din cadrul compartimentului Monitorul oficial local din structura aparatului de
specialitate al primarului, care va realiza și efectiva sa inserare la nivelul site-ului
www.comunagrumazesti.ro.
I N I Ț I A T O R:
PRIMAR,

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

ROMÂNIA

Județul Neamț
Comuna Grumăzești

PRIMAR
Nr. 10009 RE/ 23.11.2020

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe
anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 , privind
venitul minim garantat, precum și persoanelor sancționate sau condamnate cu obligația
prestării unei activități neremunerate în folosul comunității

În vederea realizării obiectivelor comunității locale și văzând necesitatea bunei îndrumări
în ceea ce privește desfășurarea unor acțiuni de interes local sub aspect estetic și de gospodărie
a comunei;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (7), alin. (8) și alin. (9) din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 28 din
Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările
ulterioare, se impune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de
interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele
majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit celor menționate mai sus:
Art. 6 alin. (7) ”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. 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.”
Art. 6 alin. (9) ”Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru prestaţii
sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora prin
hotărâre a consiliului local.”
Persoanele majore apte de muncă – beneficiare de ajutor social, vor efectua lunar un număr
de ore de acțiuni de interes local, proporțional cu cuantumul ajutorului social acordat lunar.
Numărul de ore de muncă = (166,666 ore x cuantumul ajutorului social)/salariul de bază minim brut
pe țară garantat în plată.
Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021 este și pentru repartizarea orelor
de muncă persoanelor sancționate sau condamnate cu obligația prestării unei activități
neremunerate în folosul comunității. ”Prestarea activităţii în folosul comunităţii se execută pe
baza unor norme orientative de muncă stabilite de primar, care să facă posibilă exercitarea

controlului, la diferite intervale de timp, de către cei împuterniciţi cu supravegherea executării
sancţiunii.”, potrivit art. 19 alin. (3) din Ordonanța de Guvern nr. 55/2002 privind regimul juridic al
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii.
Față de cele arătate, pentru anul 2021, propun Consiliului Local Grumăzești, spre analiză și
aprobare ”Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de
muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat, precum și persoanelor
sancționate sau condamnate cu obligația prestării unei activități neremunerate în folosul
comunității”, conform Anexelor 1 și 2, parte integrantă la prezentul.

Inițiator,
PRIMAR,

