
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, a listei  
cuprinzând beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care urmează  să efectueze acţiuni 

şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
           având în vedere prevederile temeiurile juridice, respectiv: 
a) art.36 alin.(2) lit”d” coroborate cu cele ale alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) art. 6 alin. (6) şi (7) din Legea 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
c) art. 28, alin (1) (2) şi (3) din H.G. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
1374/22.02.2017, 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 1375/22.02.2017, 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local; 

 
CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. - Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi executate  de către 
beneficiarii de ajutor social în anul 2017,  potrivit anexei nr.1, care  face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 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. 3.  - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează inspectorul cu atribuţii 
de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornu şi domnul 
Nicolae SAVU, viceprimarul comunei Cornu. 

Art.5. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT Cornu, domnul Cornel NANU, 
-Viceprimarul UAT Cornu, domnul Nicolae SAVU, 
-Şef serviciu administraţie publică, d-raDenisa DĂNCESCU 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Ioan MANTA 
                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                       SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                 Daniela IANCU 
Cornu, 28 februarie 2017 
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http://www.primariacornu.ro/
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 
2017, a listei  cuprinzând beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care urmează  să 

efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Activitatea de asistenţă şi protecţie socială cuprinde totalitatea acţiunilor şi măsurilor 

economico-sociale initiate pentru a garanta membrilor societăţii apărarea de fenomene şi acţiuni al 
căror efect se răsfrânge nefavorabil aupra situaţiei lor. 

Instituirea ajutorului social bazat pe principiul solidarităţii sociale este formă de protecţie 
socială acordată persoanelor singure şi familiilor fără venituri sau cu venituri mici.Actele normative de 
bază care reglementează în prezent stabilirea şi acordarea ajutorului social sunt Legea 416/2001- 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 50/2011 – pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Conform prevederilor legale cuprinse în art.6, alin.7 din Legea nr. 416/2001 - Legea privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,  primarii au obligaţia să întocmească 
un plan de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă,  să tina evidenţa 
acestor ore şi să asigure  instructajul privind tehnica securităţii în muncă. Deasemenea, conform 
prevederilor art. 28, alin (3) din H.G. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, Planul de acţiuni sau lucrări de interes local se aprobă 
anual  prin hotărâre a consiliului local.  

Planul de acţiuni sau lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social,  
precum si persoanele ce urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local  vor fi transmise 
Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre de 
consiliu local. 
 Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările si 
completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, are 
obligaţia de a presta lunar, acţiuni sau lucrări de interes local, conform anexei nr. 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotarâre. Lista  cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele 
care urmează să efectueze  acţiuni sau lucrări de interes local, sunt prevăzute în  anexa nr. 2. 

 Având în vedere aspectele mai sus menţionte, vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind  aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2017, a listei  cuprinzând 
beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanelor care urmează  să efectueze acţiuni şi lucrări de 
interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

  
      Primar, 
Cornel NANU 
 



 

 
 Nr. 1375/22.02.2017 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotârâre  privind  aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2017, a 
listei  cuprinzând beneficiarii de ajutor social  precum şi persoanele care urmează  să efectueze acţiuni 

şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere actele normative care reglementează 
venitul minim garantat: Legea nr.416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare şi H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă 
de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în 
condiţiile prevăzute de lege. Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul 
solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială. Potrivit art.6 din Legea nr. 
416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare: 
-Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una din 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; 
-Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau 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. În funcţie de solicitarea venită din partea instituţiilor partenere în 
organizarea  şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau lucrări de inetres local poate fi 
reactualizat pe parcursul anului  si aprobat prin hotărâre de consiliul local; 
-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. 

La Primăria comunei Cornu, în prezent, beneficiază de Legea nr.416/2001 – privind venitul 
minim garantat un număr de 12 familii sau persoane singure. Din cele 12  familii beneficiare de ajutor 
social,  în 8 familii există persoane apte de muncă, care au obligaţia de a efectua lunar acţiuni şi lucrări 
de interes local. 3 persoane singure şi o familie compusă din doi membri sunt exceptate  de a presta 
lunar ore de muncă întrucât au vârstă de pensionare sau au prezentat acte medicale care fac dovada 
incapacităţii de muncă. 

Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze 
acţiuni sau lucrări de interes local este prezentată în anexa 2 la prezentul proiect de hotărâre dar în 
această listă pot apărea modificări întrucât numărul beneficiarilor de ajutor social poate varia de la 
lună la lună. 

Concluzii: 
Proiectul de hotărâre iniţiat de de primarul comunei Cornu îndeplineşte cerinţele de legalitate, 

necesitate şi oportunitate pentru a fi înaintat Consiliului Local al comunei Cornu spre aprobare. 
 
 

                                                                  Şef serviciu,  
                       Denisa DĂNCESCU  

JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI CORNU 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA 
COMPARTIMENT ASISTENŢA SOCIALĂ  



                                                                                                                   Anexa nr. 1 
                                                                                                                              la H.C.L. nr. 9//28.02.2017                                                         

                                                                                                                                                                             
PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL  

întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin(7) din Legea nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat,  
cu modificările şi completările ulterioare 

 

 
Preşedintele de şedinţă,                                                Secretarul comunei Cornu,                                                                                                            

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Termen de 
realizare 

        
Resurse 

    
Responsabili 

1. Ecologizat pârâu Baliţă -curăţarea malurilor 
-decolmatarea de aluviuni şi vegetaţie 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

2 Salubrizare străzi, parc central, 
zonă centrală 

-măturat stradal 
-colectare selectivă deşeuri 
-întreţinere trotuare 
-colectarea aluviunilor 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

3. Ecologizarea zonelor din 
străzile Câmpiniţei, Sondei, 
Malul Prahovei, Topşeni 

-întreţinere acostament stânga, dreapta 
-tăierea arbuştilor şi vegetaţiei şi curăţarea 
aluviunilor 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

4. Ecologizare pârâu Valea Rea şi 
zonă Pod Valea Rea 

-curăţarea malurilor de vegetaţie 
-decolmatarea şi strângerea  aluviunilor 
-colectarea gunoaielor 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

5. Ecologizat râul Prahova 
(partea care aparţine comunei 
Cornu) şi zona DN1 
 

-întreţinerea malurilor 
-colectarea selectivă a deşeurilor din 
materiale reciclabile 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

6. Întreţinerea rigolelor şi a 
canalelor  de colectare a apelor 
pluviale pe străzile Grădiniţei, 
Cristea Stănescu, Carol I, Valea 
Oprii, zona Cocorăşteanu, zona 
str. Mihai Viteazu –gară Breaza, 
str Primăverii (pod Câmpiniţa) 

-îndepărtarea resturilor vegetale 
-îndepărtarea aluviunilor şi a gunoaielor 
-întreţinerea şi repararea zonelor 
deteriorate 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

7 Lucrări de întreţinere a zonelor 
şi spaţiilor verzi din parcurile 
centrale 

-toaletarea arborilor 
-văruire pomi 
-vopsit băncile 
-cosit iarba 
-vopsit balustrade 

Lunile: martie - 
octombrie 

Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

8 Reabilitarea islazului local -curăţirea mărăcinişului şi a resturilor 
vegetale 
-distrugerea muşuroaielor 

lunile: martie- 
iunie 

Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

9 Lucrări de întreţinere şi 
ecologizare a zonei teren sport 
Cornu de Sus 

-colectarea selectivă a deşeurilor 
-toaletarea  pomilor şi arbuştilor 

permenent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

10 Întreţinere în sezonul rece  a 
drumurilor comunale de pe raza 
comunei Cornu 

-îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale 
şi împrăştierea de materiale antiderapante 

lunile: noiembrie  
decembrie, 
ianuarie- martie 

Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

11. Întreţinere curăţenie cămin 
cultural şi sală de sport 

-măturat 
-şters praf 
-spălat pardoseală 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

12 Toaletare arbori de pe raza 
comunei Cornu 

-tăiere, curăţire şi îndepărtare material 
lemnos în spaţii special amenajate pentru 
vizibilitate şi funcţionarea în bune condiţii 
a energiei electrice 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 

13 Lucrări de întreţinere în zona 
cimitirelor din satele Cornu de 
Sus şi Cornu de Jos 

-Îndepărtarea mărăcinişurilor, resturilor 
vegetale, întreţinerea gardurilor 

permanent Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 

Viceprimar 
Savu Nicolae 
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