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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL                   

                                                                                  

   

H O T Ă R Â R E A  NR.  
 

 Privitor la:  aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări pentru 
beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile, judeţul 
Vâlcea pe anul  2021. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de  29.01.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Brabete Dănuț fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
25.11.2020; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile și raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 212/22.01.2021 prin care pune în vedere că în 
conformitate cu temeiurile legale trebuie aprobat Planul anual de acțiuni sau de 
lucrări pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea; 
 Având în vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul UAT Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 6  din Legea nr. 416/2001, cu mofificările 
şi completările ulterioare, art. 28 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art.16^1 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
reglementează acordarea de beneficii de asistenţă social, a Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin H.G. nr.52/2011, şi a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică, 
văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 
pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 
 În temeiul art. 129, alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 133 alin. (1), art. 139 
alin. (1), alin. (3), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, 
adoptă următoarea: 
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H O T Ă R Â R E : 
 

 Art. 1. Se aprobă planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru 
beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul  2021 
conform anexei nr. 1 din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
viceprimarul localităţii, compartimentul de asistenţă socială, având printre 
atribuțiuni: 
 a) să afişeze lunar la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes 
local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi lista cu persoanele care 
urmează să efectueze orele de muncă pentru luna în curs; 

b) să ţină evidenţa efectuării orelor de muncă, într-un registru; 
c) să întocmească şi să respecte planul de acţiuni, obiectivele şi lucrările de 

interes local pentru un an calendaristic, în funcţie de: activităţile gospodăreşti 
edilitare ale comunităţii şi numărul orelor de muncă care trebuie să fie efectuate de 
beneficiarii ajutorului social; 

d) să întocmească situaţia lunară privind persoanele apte de muncă din 
familiile beneficiare de ajutor social, precum şi activităţile realizate de aceştia, 
conform planului de acţiuni şi potrivit modelului din anexa nr.10 la H.G. 
nr.50/2011; 
 e) să prezinte semestrial şi anual rapoarte însoţite de situaţii de lucrări cu 
privire la activităţile desfăşurate cu beneficiarii ajutorului social; 
 f) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii, 
supraveghere a activităților desfășurate și, după caz, dotarea cu unelte și 
echipamente; 
 g) se pot emite repartiţii pentru altă persoană din familia beneficiară, stabilită 
prin dispoziţia Primarului Comunei Roșiile, în situaţia în care persoana nominalizată 
să efectueze acţiunile şi lucrările de interes local se află în incapacitate temporară 
de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă; 
 h) alte atribuții stabilite de consiliul local și legislația în vigoare privind buna 
organizare și desfășurare a acțiunilor, lucrărilor de interes local. 
 Art. 3. Identificarea locurilor unde vor fi prestate luicrările prevăzute în 
Anexa 1 se va asigura prin pimarul și viceprimarul comunei Roșiile.  
 Art. 4. Programul de lucru în vederea efectuării orelor de muncă va fi stabilit 
în funcție de numărul persoanelor care se vor prezenta în vederea efectuării 
muncii, care va fi de maxim 8 ore pe zi.  
 Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului pentru ducere la 
îndeplinire prin viceprimarului localităţii și compartimentului de asistenţă socială, 
beneficiarii de ajutor social din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea 

Roşiile, 22.01.2021 
       Inițiator proiect, Primar,                       Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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PLANUL DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI 
pe anul 2021 pentru beneficiarii de ajutor social 

al comunei Roşiile, judeţul vâlcea 
 

Beneficiarii de ajutor social de pe raza localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea vor 
efectua în anul 2021, următoarele activităţi/lucrări: 
- amenajarea unor locuri speciale de depozitare a deseurilor menajere si a 

gunoiului, colectarea, sortarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile; 
-  organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea, curatenia drumurilor si 

a celorlalte drumuri publice, indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuare, alei 
pietonale, spatii publice; 

- repararea si intretinerea drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curatarea si 
amenajarea santurilor, modernizarea drumurilor comunale si realizarea unora 
noi; 

-  realizarea, intretinerea si curatarea rigolelor drumurilor publice de interes 
judetean si local și a canalelor ce traversează satele;  

- executarea dezafectarii si curatirea albiiior raurilor de resturi, crengi, busteni ce 
pot influenta asupra stabilitatii si calitatii amenajarilor si constructiilor;  

- curatarea si intretinerea izlazurilor și pășunilor comunale; 
- amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a terenurilor de sport si de joaca 

pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement: desfasurarea de activitati in 
folosul asezamintelor social-culturale; 

- varuit pomi pe o parte si alta a drumurilor judetene;  
- plantarea de pomi si puieti pe raza localitatii;  
- sapat santuri;  
- curatarea terenurilor din interiorul si exteriorul cimitirelor de deseuri si buruieni;  
- repararea, zugravirea, vopsirea scolilor, dispensarului medical; 
-  intretinerea targului;  
- lipit si curatat afise de interes public, montat-demontat pancarde, stegulete sau 

banere de interes local;  
- sprijin in anuntat cetatenii cu privire la informatii de interes public. 
- Lucrări de întreținere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale și 

județene aflate pe raza comunei Roșiile; 
- Lucrări de demolare a construcțiilor dezactivate din domeniul public și privat; 
- Participarea la acțiuni privind situațiile de urgență; 
- Alte activități de interes și utilitate publică, activități edilitar-gospodărești.  

 
Roşiile, 22.01.2021 

       Inițiator proiect, Primar,                       Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

Anexă la H.C.L. Roşiile 

nr. 6 din 29 .01.2021 
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