
                                              
 
 
 
 

R O M Â N I A  
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

                                            Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 
 
                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E A  Nr.  7/2014 
 

           Privitor la : aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor  
de muncă persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 pe anul 2014 
 
             Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 31.01.2014, la care participă un nr. de 11 consilieri locali din nr. total de 11 în funcţie; 
           Văzând că dl. consilier BOCŞARU DORU a fost ales Preşedinte de şedinţă pentru o 
perioadă de 3 luni; 
          Având în vedere:  
         Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Lăcusteni, Puchin Marin, prin care 
se supune aprobării Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001; 
         Referatul prezentat de Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei 
Lăcusteni, prin care propune aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor  de muncă persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 pe anul 2014; 
         Văzând şi raportul de avizare nr.196/24.01.2014, al proiectului de hotărâre întocmit de 
secretarul localităţii; 
         Avizul comisiei de specialitate a consiliului local care propune adoptarea proiectului de 
hotărâre; 
         In conformitate cu prevederile art .I, pct.2 din Legea nr. 276 din 24 decembrie 2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
         In temeiul art.36 alin.(2) lit. d) şi art.45, alin.1 coroborate cu art. 115, lit. b) din Legea 
215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările 
ulterioare, adoptă următoarea: 

H O T Ă R Â R E: 
 
 Art. 1.   Se aprobă Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001, pe anul 2014 conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.  Primarul comunei va lua măsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentei 
hotărâri prin compartimentul de asistenţă socială; 
           Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea pentru 
controlul legalităţii, Compartimentului asistenţă socială şi adusă la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei. 
 
Lăcusteni, 31.01.2014 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           Contrasemnează:        

BOCŞARU DORU                                            SECRETAR  
                BRĂNESCU ADRIAN                 

                                       
 



                                             

     Anexa la H.C.L. nr.7 din 31.01.2014

PLANUL 
de lucrări de interes local pentru

repartizarea orelor de munca a persoanelor 
          beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 pe anul 2014

      Având în vedere prevederile art.I, pct.2 din Legea nr. 276 din 24 decembrie 2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, se impune
aprobarea unui plan de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor 
beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, care va avea următoarea structură:
        Art.1 – Lucrarile care vor fi efectuate de persoanele beneficiare de prevederile Legii 
nr.416/2001 în anul 2013 sunt urmatoarele :

1. Lucrări de salubrizare zilnică a comunei:
- decolmatat şanţuri şi rigole
- curăţat şanţuri şi rigole
- curăţat vegetaţia de pe şanţurile de evacuare a apei şi pe zona de protecţie a

şanţurilor
- încărcat gunoiul şi transportat la rampa de gunoi
- completare terasamente canale marginale
- taluzarea canalelor marginale

2. Curăţat podeţe şi tuburi de pe drumurile publice
3. Întreţinerea drumurilor săteşti, împrăştiat balastul şi materialele de întreţinere
4. Încărcat, transportat, descărcat şi depozitat lemn pentru încălzirea instituţiilor
5. Întreţinerea şi repararea instituţiilor de învăţământ, şi a împrejmuirii acestora
6. Întreţinerea pajiştei comunale
7. Deblocări drumuri săteşti de zăpadă, şanţuri şi podeţe de zăpadă şi gheaţă
8. Diverse lucrări ce pot apărea pe moment 

      Art.2 - Se imputerniceste cu ducerea la indeplinire a Planului de lucrari de interes local 
pentru repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr. 
416/2001, primarul comunei Lăcusteni, jud. Valcea.
      Art.3 – Persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 vor fi invitate la sediul
Primariei Com. Lăcusteni, in vederea efectuarii orelor de munca, de catre d-nul Bocşaru  
Cosmin, consilier superior in cadrul compartimentului de asistenta sociala.
     Art.4 – (1) D-l. consilier superior  Bocşaru  Cosmin in calitate de responsabil protectia 
muncii , va efectua instructajul individual, privind securitatea si sanatatea in munca.
     (2) D-nul Bocşaru  Cosmin, consilier superior in cadrul compartimentului de asistenta 
sociala, împreună cu d-l. Dascălu Ştefan viceprimarul comunei se imputernicesc sa asigure 
supravegherea activitatii persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, cu 
evidenta orelor de munca prestate si intocmirea proceselor-verbale cu lucrarile executate de
acestea, semnate de primarul si secretarul com. Lăcusteni.
      Art.5 – Identificarea locurilor unde vor fi prestate lucrarile prevazute la art.1 se va 
asigura prin primarul şi viceprimarul comunei Lăcusteni .
       Art.6– (1)Programul de lucru in vederea efectuarii orelor de munca va fi stabilit in 
functie de numarul persoanelor care se vor prezenta in vederea efectuarii muncii, care se va 
fi de maximum 8 ore pe zi.
      Art.7 - (1)Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre 
a consiliului local.



      (2) 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.8  - Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local,
lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să 
efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
   
Lăcusteni, 31.01.2014

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
           BOCŞARU  DORU

                                Contrasemnează:
                       SECRETAR  
                BRĂNESCU ADRIAN

                        
                                      
                                  


