
R O M Â N I A                          

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA TULUCESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  12 

din  28.02.2011   

 

privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2011 în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 ; 

 

INIŢIATOR : Bratu Petrică – primarul comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi. 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului :  1553/24.02.2011  

 Consiliul local al comunei Tuluceşti, intrunit in sedinta  ordinara din data de 

28.02.2011   convocată prin dispoziţia nr. 67/15.02.2011;  

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Tuluceşti , inregistrata 

sub nr.  1554/24.02.2011 

 Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 1562/24.02.2011  

Avand in vedere Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1605/28.02.2011;  

Avand in vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat 

 Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 2, al. 9 din 

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare . 

 In baza art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare . 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1. – (1) Se aprobă planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2011 în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare ; 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Galaţi, în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, se aduce la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului comunei Tuluceşti, iar de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se 

imputerniceste primarul comunei Tuluceşti, judetul Galati. 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                   Frosă Maricel 

 

 

      CONTRASEMNAT SECRETAR, 

                     Sandu Dan 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

P R I M A R        

Nr.  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 

privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2011 în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  

 

 

 
 

 

 

 

P R I M A R, 

 

BRATU PETRICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

P R I M A R 

Compartimentul asistenta sociala 

Nr.  1562/24.02.2011                                                 

 

 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 

 

privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2011 în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  

 

 

Avand in vedere prevederile art. 6  din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

care stipulează “(1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul 

venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe 

familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de 

contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, 

realizând venituri cu caracter salarial. 

    (2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, 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. 

    (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din 

calcul este de până la 50 lei (RON)/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial 

şi se efectuează în prima lună de plată. 

    (4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului 

social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a 

timpului de muncă. 

    (5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte prin împărţirea 

orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus. 

    (6) Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi 

transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana 

nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate 

temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă. 

    (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. 



    (8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut 

la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să 

efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. 

    (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. 

De asemenea, art. 36 al. 6 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind  administraţia  

publica locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede că un Consiliu 

Local de comună „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: serviciile sociale pentru protecţia 

copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 

grupuri aflate în nevoie socială 

         Consider ca proiectul de hotarare intruneste conditiile prevazute de lege asigura 

incadrarea in drept a starii de fapt si  poate fi discutat in sedinta Consiliului local. 

 

 

 

Referent, 

 

Tiron Victoriţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind :  aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru anul 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  

 
 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea 

şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind :   aprobarea planului de 

acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 

416/2001 , corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru anul 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri 

pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Munteanu Alexandrina, Răuţă Viorica şi 

Pecingină Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

PECINGINĂ NECULAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :  aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru anul 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  

 
 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea 

şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind :   aprobarea planului de 

acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 

416/2001 , corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru anul 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri 

pe domnii consilieri : Barbu Valentina, Grecu Dragomir, Soimu Gabriel Claudiu, Oprea 

Sandu-Sorin, Chisacov Marin, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu             

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

BARBU VALENTINA 

 

GRECU DRAGOMIR 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

OPREA SANDU SORIN 

 

CHISACOV MARIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :  aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru anul 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  

 
 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea 

şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind :   aprobarea planului de 

acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 

416/2001 , corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru anul 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001  

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri 

pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Frosă Maricel, Mîrza Marius, Moisă Jan, Şoimu Andrei, 

avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu   voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre.  

 

 

MOISĂ JAN 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

FROSĂ MARICEL 

 

ŞOIMU ANDREI 

 

MÎRZA MARIUS 

 


