
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea Planului 
de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022

Considerente legale:
Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările 
ulterioare și art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Situatia in fapt:
Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările 
ulterioare care prevede (7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de 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. Planul de acţiuni sau 
de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. 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.  (8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de 
lucrări de interes local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum 
şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
De asemenea, art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune(1) 
Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 59 alin. (1) de către persoanele apte de muncă 
beneficiare de ajutor de incluziune, primarii au următoarele obligaţii:  a) să întocmească anual un 
plan de acţiuni/lucrări de interes local, care se poate revizui semestrial;  b) să ţină evidenţa orelor 
de muncă efectuate, pentru activităţile şi lucrările de interes local, de către persoanele apte de 
muncă;  c) să asigure persoanelor prevăzute la lit. b) instructajul în domeniul securităţii şi 
sănătăţii la locul de muncă;  d) să afişeze lunar, la sediul propriu, planul de acţiuni/lucrări de 
interes local pe luna în curs, lista beneficiarilor de venit minim de incluziune, lista persoanelor 
care urmează să efectueze activităţi sau lucrări de interes local, precum şi situaţia 
activităţilor/lucrărilor efectuate în luna anterioară;

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022 conform Anexei la prezenta 
hotărâre.
Se numește doamna Sfetcu Veronica, referent de specialitate, ca responsabil cu păstrarea 
evidenței efectuării orelor de muncă de către persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară de ajutor social
Se deleagă firma Safety Labour SRL să asigure instructajul privind normele de tehnică a 
securității muncii pentru persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;

          Ioan Bohancanu
          Primar



          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr.

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes 
local pe anul 2022

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările ulterioare și art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim 
de incluziune

          In vederea efectuarii unor lucrari de interes local in beneficiul locuitorilor comunei 
Beba Veche de catre persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 
potrivit art. 6 din Legea nr. 416/2001  si art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 
privind venitul minim de incluziune propunem aprobarea  listei de lucrări și acțiuni 
anexată.
Situatie beneficiari VMG social la această dată:
  9 familii
12 persoane beneficiare sunt în evidențele Primăriei cu ajutor social 
din care au obligația de a presta muncă în folosul comunității un numar de 4 membri 
respectiv:
-	Radu Cornelia Neli	    11 ore
-	Varga Ibolya             27 ore
-	Solyom Nicolae	        11 ore
-	Varga Piroska	  11       ore
Totalul orelor se ridică la 60 ore/lună, calculul fiind facut prin formula N*A/S
N= numarul de ore prestate de un angajat pe timp de o lună cu normă întreagă (166)
A= cuantumul ajutorului social (variabil)
S= salar minimul pe economie.(2230 lei)
Aceste persoane apte de muncă din familiile susmenționate sunt obligate lunar sau la 
solicitatea primarului să participe la efectuarea lucrărilor propuse.
Lucrări de întreţinere a zonei adiacente Şcolilor, Grădiniţelor si Căminelor Culturale si 
Parcuri de pe raza satelor Beba Veche si Cherestur
                	Curăţarea trotuarelor (măturare manuală), îndepărtarea gunoaielor menajere.
	                Lunile ianuarie – decembrie
Întreţinerea în sezonul rece a trotuarelor comunale de pe raza localităţilor Beba Veche, 
Cherestur şi Pordeanu
      	           Îndepărtarea manuală a zăpezii 	
                 Lunile octombrie – martie

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022 am analizat 
in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr.    
	
Constatand ca:

Președinte, SULI MONIKA- ESZTER

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     CHIRA IOAN- RADU

	Comisia de organizare și dezvoltare 
urbanistică, amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului 
înconjurător, agricultură și turism

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările ulterioare și art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind 
venitul minim de incluziune



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 7) lit. s) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr.     
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, 
președinte SULI MONIKA- ESZTER;

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 
2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/10.01.2022

          Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările ulterioare și art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de 
incluziune

Articolul 1 - Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022 conform 
Anexei la prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Se numește doamna Sfetcu Veronica, referent de specialitate, ca 
responsabil cu păstrarea evidenței efectuării orelor de muncă de către persoanele 
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

Articolul 3 - Se deleagă firma Safety Labour SRL să asigure instructajul privind normele 
de tehnică a securității muncii pentru persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de 
interes local

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și urbanism, 
protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte SULI MONIKA- ESZTER

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


