
   

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   Vâlcea 

UAT COMUNA  Frânceşti 
                                                                            CUI 2541100  

E-mail:frincesti@vl.e-adm.ro 

 
 

 

PROIECT    DE      HOTARARE 
 

      Privind : aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a 

prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat  
 

         Consiliul  local al comunei Frâncesti, judetul Valcea, întrunit în ședință 

ordinară  din data de  06.01.2023  la care participă un număr de  __  consilieri din 

totalul de  15 in functie ; 

         Avand in vedere : 

  -  Hotararea Consiliului Local Frâncesti  nr. 94/ 2022,  prin care domnul  consilier  

Nicolaescu Filimon  a fost  ales  preşedinte de şedintă pentru lunile noiembrie, 

decembrie 2022, ianuarie  2023 ; 

      Luând  în dezbatere: 

 -  Proiectul de hotarare si Raportul de aprobare  inregistrare sub numărul 13787 

din 30.12.2022 cu privire la luarea  unor masuri privind ducerea la indeplinire a 

prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, initiat de primarul comunei Frâncesti; 

    -  Referatul inregistrat cu nr. 13441 din  28.12.2022 întocmit de doamna Șogor 

Daniela Mirela, inspector in cadrul compartimentului de asistenta sociala , prin 

care propune  aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor 

Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat ; 

     Tinand cont de : 

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local înregistrate sub 

numarul  ___/2023 , prin care se avizează favorabil proiectul de hotarare; 

- Raportul de  avizare a legalitatii proiectului de hotarare  întocmit de secretarul 

comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul  __/ .2023 ;  

- Respectand prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparență decizională în 

administrația publică; 

     In conformitate cu : 



-prevederile art. 6 alin.(7) si (8)  din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat modificata prin Legea nr. 276/2010;  

- art.129 alin.(2) lit. d)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare ;  

      În temeiul art.  139 coroborat cu prevederile art.  196 alin. (1) lit. a) din OUG 

nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Consiliul local Frâncesti, cu  un numar  de ___voturi“pentru” ,cu _-_ 

voturi “impotrivă” şi _-_”abţineri”, adoptă următoarea,                                                                         

 

H O T A R A R E: 

 

       Art. 1. Se  aprobă  Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă  pentru beneficiarii de ajutor social din comuna 

Frâncesti, judetul Vîlcea pentru anul 2023, conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotarare ; 

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul  

viceprimar Cioboată Dumitru Flavius si compatimentul  asistenta socială ; 

      Art.3.  Secretarul comunei va afișa prezenta hotarare la sediul instituției si pe 

pagina proprie primariafrancesti-valcea.ro, rubric Monitorul, si o va comunica 

- Institutiei Prefectului-  Judetului Vâlcea, in vederea exercitarii controlului 

pentru legalitate 

- Primarului  comunei  Frâncesti 

- Domnului Cioboată Dumitru Flavius -viceprimarul comunei Frâncesti ,  

- Doamnei  Șogor Daniela Mirela -inspector asistent Primaria Frâncesti 

 

                                                                       Frâncesti: 30.12. 2022 

 

 

 

        

            INITIATOR PROIECT,                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                     PRIMAR                        SECRETAR GENERAL UAT FRANCESTI 

DANIEL FLORIN PARASCHIV                     ELENA GABRIELA LAZĂR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

JUDETUL VALCEA 

NR. 13787  din   30.12. 2022 
 

 

 

                                           RAPORT DE APROBARE 

                                

         Pentru aprobarea unor masuri privind ducerea la indeplinire a prevederilor 

Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat 

 

 

                      Având  în  vedere raportul compartimentului de specialitate 

înregistrat sub numărul  13441 din 28.12. 2022,  prin  care se aduce la cunostiinţă 

faptul ca  la data de 28.12.2022 se  găsesc in plată  un număr de 49  dosare  

beneficiari  ai  prevederilor Legii nr. 416/2001, totalizând un număr de 68  

persoane.  Dintre acestea,  un număr de  28 persoane, lunar au obligaţia de a 

desfasura actiuni sau lucrari de interes local. 

        In conformitate cu prevederile art. 6*  alin.7**  din Legea nr. 276/2010, de 

modificare si completare a Legii nr. 416/2001,  privind  venitul minim garantat, 

coroborate cu prevederile  art. 28 alin. 2 si 3 din  Hotararea nr. 50/2011 pentru 

aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare,  anual  trebuie  întocmit 

un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea  orelor de 

muncă, pe care trebuie sa le desfasoare beneficiarii de ajutor social apţi de muncă.  

     Planul  trebuie  aprobat  anual  prin hotarare a  consiliului local, iar in functie de 

solicitările intervenite pe parcursul anului, acesta poate fi reactualizat  si  supus 

spre  aprobare   consiliului local. 

 

 

                                                   

                                                   PRIMAR,  

                                      DANIEL FLORIN PARASCHIV                                    

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL VALCEA 

COMUNA FRANCESTI  

Compartiment  Asistenta sociala  

Nr. 13441   din 30 12 2022  

                                                

                                              RAPORT DE SPECIALITATE 

  

        Cu privire la : stabilirea Planului de masuri si actiuni ce se vor efectua de 

catre beneficiarii de ajutor social conform  Legii nr. 416/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare a acesteia, 

pentru anul 2023. 

 

      Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art. 6 alin (7) si (8) ,  Primarii au obligatia sa intocmeasca 

un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 

munca prevazute de alin.(2), sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure 

instructajul privind normele de tehnica a securitatii muincii pentru toate persoanele 

care presteaza actiuni ori lucrari de interes local. Planul de actiuni sau de lucrari de  

interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In functie de 

solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organizarea si evidenta orelor 

de munca, planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe 

parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local “ 

   Analizand acest aspect si tinand cont  si de unul dintre  obiectele de activitate al 

compartimentului de asistenta sociala ce constituie ansamblul de masuri destinate 

persoanelor cu probleme sociale aflate in dificultate si cu grad de risc social ,care 

nu au posibilitatea  de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal si 

decent de viata, beneficiarii de venit minim garantat apti de munca vor fi 

nominalizati lunar pentru efectuarea de actiuni sau lucrari de interes local. 

    Avand in vedere colaborarea cu viceprimarul comunei Francesti care asigura 

administrarea serviciilor  publice de interes local, s-a intocmit planul de actiuni sau 

de lucrari  de interes local pentru anul 2023, prezentat in Anexa nr. 1.  

     Luand in considerare cele de mai sus, se impune adoptarea unei hotarari a 

consiliului local care sa stabileasca un Plan de actiuni sau de lucrari de interes local 

pentru repartizarea orelor de  munca pentru beneficiarii de ajutor social din 

comuna Francesti, judetul Valcea. 

    La data de 01.01. 2023 se gasesc in plata un numar de 49 dosare, totalizand un 

numar de  68 persoane beneficiare. Dintre acestea un numar de  28 persoane sunt 

apte pentru efectuarea orelor de munca. 

                                                         Intocmit, 

Compartiment Asistenta Sociala  

                                              Sogor Daniela Mireala 



 

COMUNA FRANCEȘTI                                                                  Anexa la Proiect HCL 

 

 PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2022 

INTOCMIT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.6 ALN ( 2)  SI  (7)  DIN  LEGEA 

NR. 416/2001 PENTRU ANUL 2023 

 

 

 

Nr 

cr 

Obiectiv Actiuni si masuri 

inteprinse 

Termen de 

realizare 

Resurse Responsabil     

1. Intretinere , 

amenajare si 

fertilizarea 

islazurilor 

comunale 

Curatirea de arbusti,  

maracinisuri, resturi 

vegetale si asigurarea 

fertilizarii terenului cu  

ingrasamant 

 

Pemanent Beneficiari 

L. 416/2001 

Cioboata 

Dumitru 

Flavius; 

.Asistenta 

Sociala 

2 Lucrari de 

intretinere a albiilor 

raurilor pe raza 

comunei 

Indepartarea vegetatiei 

specific, crescute in 

albia  raurilor, 

indepartarea gunoaielor 

depozitate in aceste 

zone, decolmatare, 

sapaturi manuale 

 

Permanent Beneficiari 

L. 416/2001 

Cioboata 

Dumitru 

Flavius; 

Asistenta 

sociala  

3 Lucrari de 

intretinere in zona 

cimitirelor 

comunale  

Indepartarea  

maracinisurilor,  a 

resturilor vegetale, 

intretinerea gardurilor, 

aleilor, sapaturi manual, 

ect. 

 

Permanet Beneficiari 

L. 416/2001 

Cioboata 

Dumitru 

Flavius; 

Asistenta 

sociala 

4 Intretinere  zona 

central a satului 

Frâncesti 

Indepartarea vegetatiei 

specific, crescute in 

marginea drumului, 

indepartarea 

gunoaielor,resturilor in 

zona centrală, curtea 

Sccolii Gimnaziale 

Francesti, curtea 

Dispensarului Medical, 

varuirea pomilor si a 

scarilor, plantare de 

flori si intretinere spatii 

verzi 

 

Permanent Beneficiari 

    L. 

416/2001 

Cioboata 

Dumitru 

Flavius; 

Asistenta 

sociala 

5 Lucrari de Indepartarea vegetatiei Permanent Beneficiari Cioboata 



intretinere a zonei 

adiacente Scoala 

Gimnazială 

Genuneni, Scoala 

Dezrobiti si 

Gradinitele 

Genuneni, 

francesti, Cosani si 

Dezrobiti 

specific, crescute in 

marginea 

drumului,indeparta-rea 

gunoaielor, 

resturilor,varuirea 

pomilor si a scarilor, 

plantare de flori si 

intretinere spatii verzi 

 

L. 416/2001 Dumitru 

Flavius; 

Asistenta 

sociala 

6 Lucrari de 

intretinere a 

acostamentelor pe 

lungimea 

drumurilor 

comunale, si 

judetene, pe raza 

comunei Francesti 

Indepartarea malului si 

a altor resturi ramase in 

urma precipitatiilor si a 

aluviunilor, urmare a  

scurgerii apei rezultate 

din precipitatii 

Permanent Beneficiari 

L. 416/2001 

Cioboata 

Dumitru 

Flavius; 

Asistenta 

sociala 

7 Lucrari de curatare 

a resturilor vegetale 

aflate pe marginea 

drumurilor 

comunale si 

judetene , pe raza 

comunei Frâncesti 

Curatarea santurilor, 

cosirea cu motocoasa a 

resturilor vegetale si 

asigurarea transferului 

acestora in locuri 

special destinate, 

curatirea 

maracinisurilor si a 

arbustilor, sapaturi 

manual. 

Permanent Beneficiari 

L. 416/2001 

. 

 Cioboata 

Dumitru 

Flavius  

Asistenta 

sociala 

8 Lucrari de 

intretinere a 

curtilor in incinta 

scolilor si 

gradinitelor din 

localitate 

Indepartarea  

maracinisurilor,  a 

resturilor vegetale, 

intretinerea gardurilor, 

aleilor, sapaturi manual, 

ect 

Permanent Beneficiari 

L. 416/2001 

Cioboata 

Dumitru 

Flavius  

 

9 Lucrari de  curatire 

si intretinere a 

bazei sportive 

Indepartarea  vegetatiei, 

a maracinisurilor, 

curatarea podului si a 

canalului  adiacent, 

decolmatare, sapaturi 

manual, stranger si 

transferal deseurilor 

rezultate in urma 

activitatilor comerciale, 

a circulatiei atelajelor 

sau a altor vehicule cu 

tractiune animală 

Permanent Beneficiari L. 

416/2001 

Cioboata 

Dumitru 

Flavius ; 

Asistenta 

sociala 

10 Lucrari de 

intretinere a 

Indepartarea  

maracinisurilor,  a 

Lunar Beneficiari L. 

416/2001 

Cioboata 

Dumitru 



curtilor in incinta 

Caminelor 

Culturake 

resturilor vegetale, 

intretinerea gardurilor, 

aleilor, sapaturi manual 

Flavius ; 

Asistenta 

sociala 

11 Alte lucrari de 

interes si utilitate 

publica 

Asigurarea depozitelor 

de combustibil solid 

(lemne de foc) la sediul 

primariei si Consiliului 

local, la scolile din 

localitate, diferite 

activitati de intretinere 

si reparatii, ocazionate 

de producerea unor 

fenamene natural (ploi 

torentiale, vant 

puternic, incendii, 

cutremure, inundatii ). 

Lunar Beneficiari L. 

416/2001 

Cioboata 

Dumitru 

Flavius ; 

Asistenta 

Socială 

12 Intretinerea in 

sezonul rece a 

drumurilor 

comunale pe raza 

localitatii 

Indepartarea zapezii cu 

mijloacele mecanice si 

manual, imprastierea 

materialelor 

antiderapante pe  

pantele din localitate  

Lunile 

octombrie- 

decembrie 

 Ianuarie- 

martie 

Beneficiari L. 

416/2001 

Cioboata 

Dumitru 

Flavius ; 

Asistenta 

Socială 

13 Ingienizarea 

spatiilor si a 

terenurilor 

apartimand 

domeniului public 

si privat al 

localitatii 

Lucrari de intretinere a 

rigolelor, a fantanilor 

publice, varuire, 

vopsire, curatare de 

vegetatie si decolmatare 

santuri, alte activitati 

specifice 

Permant Beneficiari L. 

416/2001 

Cioboata 

Dumitru 

Flavius ; 

Asistenta 

Scocială 

 

                                                                                                 Francesti: 30.12. 2022  

 

 

 

           Primar,                                                                        Avizat pentru legalitate,   

 Paraschiv Daniel Florin                                                            Secretar Genetal, 

  

 

 


