
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                     Proiect 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului de acţiuni pentru anul 2021  în vederea repartizării orelor de 

muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001 privind venitul  minim garantat cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

 Analizând referatul de aprobare nr.6719 din 11.12.2020 prezentat de primarul comunei 

Coşna, judeţul Suceava, raportul de specialitate nr.______din_____________2021 al 

compartimentului asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei şi : 

- avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii,  din cadrul consiliului local, 

înregistrat sub nr._____din__________2021 ; 

 Având în vedere art.6 alin.7 şi 8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.243 alin.1 litera ”a”, art.129 alin.1, alin.7 litera ”p”, art.139 alin.1 

și art.196 alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr.555 din 05.07.2019, cu modificările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1.Se aprobă planul de acţiuni pentru anul 2021,  în vederea repartizării orelor de muncă 

pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind 

venitul  minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

compartimentul asistență socială, din aparatul de specialitate al primarului comunei. 

 Art.3.Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului 

Suceava, pentru controlul legalităţii, primarului comunei şi  afişare în locuri publice. 

 

INIŢIATOR  PROIECT DE HOTĂRÂRE, 

P R I M AR, 

 

Gavril Pardău 

 

                                          Avizat pentru legalitate, 

                                                                 Secretarul  general al comunei: 

                                                                 Ivan Mariana 

 

Nr.6689 din 11.12.2020 

 

 

  

 

 

 



 

  

    

 

  ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.6719 din 11.12.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare 

aduse la art.6 alin.7 şi 8, unde este prevăzut că primarii au obligaţia de a întocmi un plan de acţiuni 

sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute de lege, pentru 

persoanele beneficiare de ajutor social; 

 Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, se aprobă anual prin hotărâre a consiliului 

local. 

 Astfel propun a se efectua în anul 2021  următoarele lucrări: 

 - Lucrări de curăţire manuală a zăpezii și gheții din curtea Primăriei şi în faţa Căminului 

Cultural, alei pietonale, trotuare, parc de joacă pentru copii; 

  

 - Greblat,  mătura manualt alei, trotuare, inclusiv colectarea deşeurilor şi a gunoaielor  de pe 

aceste spaţii; 

 - Efectuarea lucrărilor de curăţenie în interiorul staţiilor de autobuz, colectarea selectivă a 

deşeurilor de pe marginea drumurilor, uliţe comunale, coşuri de gunoi din centrul comunei şi de la 

Căminul Cultural; 

 - Degajarea terenului de sport şi a parcului de joacă pentru copii, de frunze, crengi, resturi 

vegetale şi asigurarea transferului acestora la locuri special destinate; 

 - Curăţarea şi igienizarea malurilor cursurilor de apă; 

 - Curăţarea şi igienizarea spaţiilor aferente terenului de sport, Căminului Cultural, scenă de 

festivităţi şi vestiare; 

 Faţă de situaţia prezentată mai  sus  propun Consiliului Local al comunei  Coşna, adoptarea 

hotărârii în forma şi conţinutul prezentat în proiectul iniţiat în conformitate cu prevederile OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

P R I M A R, 

 

Gavril Pardău 

 

  



  

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.241 din 14.01.2021 

 

R A P O R T  DE S P E C I A L I T A T E 

 la proiectul de hotărâre  privind aprobarea planului de acţiuni pentru anul 2021  în vederea 

repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social 

potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul  minim garantat cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 Domnule Primar, 

 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1-2 coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și comăpletările 

ulterioare, Compartimentul asistență socială, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Coșna, a analizat  proiectul de hotărâre  privind 

aprobarea planului de acţiuni pentru anul 2021  în vederea repartizării orelor de muncă pentru 

persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul  

minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, 

 în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:  

 Cum reiese şi din actul de motivare al iniţiatorului, aprobarea acestui Plan, este în primul  

rând de ordin legal, datorită modificării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prin 

Legea nr. 276/2010. Astfel potrivit art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările 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. 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, una din persoanele apte de munca din familia beneficiară de ajutor social, 

are obligaţia de a presta lunar, acţiuni sau lucrări de interes local. 

Prin persoană aptă de muncă se înţelege  persoana care îndeplineşte următoarele condiţii : 

- are vârsta cuprinsă  între  16 ani şi vârsta standard de pensionare ; 

- nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi, prevazută de lege ; 

- are starea de sanatate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă 

pentru prestarea unei munci. 

Având în vedere, că conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în temeiul Legii 

administraţiei publice locale, Consiliul Local al Comunei Coşna are competenţă decizională în 

domeniul vizat de obiectul proiectului de hotărâre analizat, propunem aprobarea proiectului de 

hotărâre în forma iniţiată. 

Referent  

 asistență socială, 

Doroftiesei Mihaela 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.6720 din 11.12.2020                                Data afişării pe panou afişaj:11.12.2020 

 

A N U N Ţ 

 

 În conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni pentru anul 2021  în 

vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor 

social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul  minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază pot fi consultat: 

 -la sediul Primăriei Coşna pe panoul de afişaj; 

 -la secretarul comunei Coşna; 

 Proiectul de act normativ se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură; 

 În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea nr.52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 21.12.2020, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite: 

 -prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei Coşna; 

 -depuse la secretarul comunei Coşna; 

 -persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi 

transmise în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:Ivan Mariana-

secretarul general al comunei Coşna. 

 Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de 

art.7 alin.9 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică 

republicată. 

 Materialele transmise vor purta menţiune „Recomandare la „ Proiect de hotărâre  privind 

aprobarea planului de acţiuni pentru anul 2021  în vederea repartizării orelor de muncă pentru 

persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul  

minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

     Nr.6720 din 11.12.2020    

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar  general al comunei Coşna, am procedat la 

afişarea anunţului privind „1.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni pentru anul 

2021  în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor 

social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul  minim garantat cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

 Documentaţia proiectului de hotărâre a fost afişată pe panoul de afişaj al Primăriei comunei 

Coşna. 

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI COŞNA 

Tel/fax/0230/575142 

E-mail/primariacosna@yahoo.com 

 

Nr.6860 din 21.12.2020 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi data de mai sus 

 

 Subsemnata Ivan Mariana, în calitate de secretar  general al comunei Coşna, am  constatat 

astăzi data de mai sus că nu s-au înregistrat propuneri, sugestii şi opinii  „1.Proiect de hotărâre 

privind aprobarea planului de acţiuni pentru anul 2021  în vederea repartizării orelor de muncă 

pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind 

venitul  minim garantat cu modificările şi completările ulterioare.” 

 Iniţiator:Pardău Gavril-primarul comunei. 

  

 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

Mariana Ivan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 

Nr.6746 din 14.12.2020 

 

 

 

  Către, 

                      Compartimentul asistență socială 

 

 Vă comunicăm proiectul de hotărâree privind aprobarea planului de acţiuni pentru 

anul 2021  în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de 

ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul  minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare, cu întreaga documentație care a stat la baza elaborării acestuia, pentru care 

aveți obligația de a întocmi raportul la acest proiect de hotărâre, pentru a putea fi dezbătut în ședința 

consiliului local  în termen de 30 de zile, dar nu  mai târziu de data de  14.01.2021. 

 

P R I M AR,                                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI ,                                                                                          

     

Gavril Pardău                                                                                Mariana Ivan 

 

 

 

 

 

Am primit azi 11.12.2020 

 Proiectul nr.6689/2020 

 

Referent 

Dorofteiesei Mihaela 

 

 

 

 

 


