ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA
NR. 11/11.01.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor de munca, pe care trebuie sa le efectueze lunar persoanele majore apte de munca din
familia beneficiara de ajutor social, pentru anul 2021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA,
intrunit in sedinta ordinara din data de 28.01.2021
Având în vedere:
- Raportul Compartimentului de asistenta sociala nr.52/05.01.2021, cu privire la necesitatea
aprobarii Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca
pe care trebuie sa le efectueze lunar persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de
ajutor social privind venitul minim garantat, pentru anul 2021;
- Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe
care trebuie sa le efectueze lunar persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de
ajutor social privind venitul minim garantat, pentru anul 2021;
- Prevederile art.6 alin.(7) si (8) din Legea nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind venitul minim garantat;
- Prevederile art.28 alin.(3) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Proiectul de hotarare nr.11/11.01.2021;
- Initiatiativa viceprimarului comunei Verguleasa conform referatului de aprobare
nr.12/11.01.2021;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b)si art.139 alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;
Ìn conformitate cu prevederile art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor
de munca, pe care trebuie sa le efectueze lunar persoanele majore apte de munca din familia
beneficiara de ajutor social, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integranta din
prezenta;
Art.2. Compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Verguleasa, pentru realizarea planului de actiuni, va indeplini urmatoarele
atributii:

- calculeaza orele de munca proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza
familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara
garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de lucru in munca;
- stabileste numarul zilelor de lucru, prin impartirea orelor de munca calculate la 8 ore/zi,
fractiile itregindu-se in plus;
- afiseaza la sediul primariei, in prima zi lucratoare a lunii, persoanele beneficiare de ajutor
social, care au obligatia efectuarii orelor de muna si zilele in care acestia vor efectua aceste ore, in
cursul lunii respective;
- tine evidenta efectuarii orelor de munca, asigura instructajul privind normele de tehnica a
securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local;
- afiseaza planul de actiuni sau de lucrari de interes local la sediul primariei, lista
cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni
sau lucrari de interes local ;
-transmite agentiilor pentru prestatii sociale judetene, documentele prevazute la aliniatul
anterior, in luna urmatoare aprobarii acestora prin hotarare a consiliului local ;
Art.3. Hotararea poate fi contestată conform Legii 554/2004 privind contenciosul
administrativ;
Art.4.Hotărârea se va afisa pentru luare la cunostinta, se va posta pe site-ul
www.primariaverguleasa.judetulolt.ro si se va comunica:
_ Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
_ Primarului Comunei Verguleasa;
_ Compartimentului asistenta sociala;
- AJPIS Olt, prin grija persoanei cu atributii de asistenta sociala;
Proiectul de hotarare, referatul de aprobare si raportul de specialitate vor fi transmise
Comisiei de specialitate pe domenii de activitate: social-culturale, culte, învățământ, sănătate si
familie, muncă și protecție socială, protectie copii, tineret și sport, din cadrul Consiliului Local al
comunei Verguleasa, in vederea emiterea avizului. Comisia va intocmi raportul cu privire la
respectivul aviz pana pe data de 27.01.2021 si il va transmite secretarului general al comunei.
INITIATOR
VICEPRIMAR
Valentin Vladescu
Avizat
SECRETARUL GENERAL
AL COMUNEI
Balmau Constantin

