
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILUL LOCAL RADOV AN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea planului de acţiuni pentru 

repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social 
pe anul 2023 

Având în vedere: 
- prevederile art. 6, al.(7) din Legea nr.416 I 2001 privind venitul minim 

garantat, modificată şi completată; 
- prevederile din O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative care reglementează acordarea de beneficiu de asistenţă 
socială; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 57 /2012 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416 I 2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011; 

În temeiul art. 129 alin.2 lit. b),alin.7,art. 139 alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI RADOVAN propune adoptarea următorului 
PROIECT DE HOTARARE 

Art.1. - Să se aprobe planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de 
muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2023 conform anexei nr.1 de la 
prezenta hotărâre. 
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Lucrarea ianuarie 

Deszapezire X 
Taiat lemne X 
Curatenie scoli si gradinite 
Amenajat spatii verzi 
Curatat si desfundat X 
santuri 
Depozitat lemne 
Curatat domeniu public 
Sapat ronduri 
Varuit pomi 
Reparat poduri si podete 
Plantat pomi 
Reparatii cismele 

Întretinut cimitir 
lntretinut islazcomunal 

ANEXA NR.1 
La H.C.L nr. I 31 ianuarie 2023 

Graficul lucrarilor beneficiarilor Legii 416/2001 anul 2023 
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PRIMARIA COMUNEI RADOVAN 
JUDETUL DOLJ 

Nr. 3643/12.12.2022 

REFERAT DE APROBARE 

Pentru a pune în aplicare; prevederile Hotărârii G~vernului nr. 50 I 2011 prin care s-a 
aprobat Normele metodologice de apliceţ:re a Legii nr. 4·1si2od1 privind venitul minim garntat , 
cu modificările şi completările ulteri,oare Şi art. €3, ali.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garntat cu modificările şi co·mpletările ulterioare, propun consiliului local să aprobe 
planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 
2023 conform anexei nr.1 de la prezenta hotărâre. 

Faţă de cele menţionate propun adoptarea unei hotărâri, ce are ca temei juridic O.U .G. 
nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ca re reg lementează 
acordarea de beneficiu de asistenţă socială; Legea nr.416/2001 privind ven itul minim 
garantat, modificată şi completată;Hotărârii Guvernului nr.57/2012 pentru mod ificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416 I 2001 privind ven itul minim 
garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011,in temeiul art. 129 al in.2 lit. 
b),alin.7,art. 139 alin.3 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrat iv. 
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PRIMARIA COMUNEI RADOVAN 
JUDETUL DOLJ 

Nr. 3686/13.12.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Analizand referatul nr.364~/12.12.2022. al primarului comunei Radovan ,care propune 
aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor 
social pe anul 2023 si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50 I 2011 prin care s-a aprobat 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind veni tu l minim garntat, cu 
modificările şi completările ulterioare şi art. 6, ali.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garntat cu modificările şi completările ulterioare, propun consi liu lui local să aprobe 
planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 
2023 conform anexei nr.1 de la prezenta hotărâre . 

Faţă de cele menţionate propun adoptarea unei hotărâri, ce are ca temei jurid ic O.U.G. 
nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ca re reglementează 
acordarea de beneficiu de asistenţă socială ; Legea nr.416/2001 privind venitul min im 
garantat, modificată şi completată;Hotărârii Guvernului nr.57/2012 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416 I 2001 privind venitul minim 
garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 şi Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală , republicată , cu moc;tificările şi completările ulterioare. 
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