
                                ROMÂNIA
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA  

             
HOTĂRÂRE

 privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2016,
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

 prevederile art. 6 alin. (7) din Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare,

 prevederile  art. 28 alin. (2),  lit. a) şi alin. (3) din  H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Examinând:

- expunerea de motive nr.  161 din 21.01.2016   întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 160 din 21.01.2016   al compartimentului de asistenţă socială  din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.   162 din 21.01.2016  al comisiei  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ ,

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  art. 45  alin. (1)  şi art. 115 alin. (1)

lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă  Ş T E:
Art.1 - Se aprobă  Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2016, pentru familiile

beneficiare de ajutor social, la nivelul  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei ce face parte
integrantă din prezenta.

Art.2 - Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local  poate fi reactualizat pe parcursul anului,
în acest caz, consiliului local adoptând o hotărâre.

Art.3 – (1) Primarul, prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate, are  următoarele obligaţii referitoare la Planul de acţiuni şi lucrări de interes local :

- să ţină evidenţa efectuării orelor de muncă efectuate conform planului  de acţiuni şi lucrări de
interes local;

 - să afişeze planul de acţiuni şi lucrări de interes local  precum şi lista persoanele care urmează
să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local;

- să transmită la agenţia teritorială lunar,  pentru luna anterioară,  documentele privind situaţia
privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi   activităţile realizate,
conform  planul de acţiuni şi  lucrări de interes local;

– să  asigure  instructajul  privind  normele  de  tehnică  a  securităţii  muncii  pentru  toate
persoanele care prestează acţiuni şi lucrări de interes local.
                      (2)  Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art.4 –  Prezenta se va comunica A.J.P.I.S. Ialomiţa, Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa,
precum şi primarului şi viceprimarului comunei Gheorghe Doja şi va fi adusă la cunostinţă publică prin afişare
la sediul Primăriei comunei Gheorghe Doja şi pe site-ul www.gheorghedojail.ro.

                             Preşedinte,                                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                        Gogoţ Clementin                                                                               Secretar, 
                                                                                                                               Praf Monica 

Nr. 3
                       Adoptată la GHEORGHE DOJA
                       Astăzi, 01.02.2016

http://www.gheorghedojail.ro/


                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.   161 din 21.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2016
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja

Având în vedere:
 prevederile  art. 6 alin. (7) din Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim

garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
 prevederile  art. 28 alin. (2),  lit. a) şi alin. (3) din  H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Examinând:

- raportul nr.  160 din 21.01.2016  al compartimentului de asistenţă socială  din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,

Propun ca,  în temeiul  art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  art.45  alin. (1)
şi art. 115 alin. (1)  lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările  şi completările ulterioare,  să se adopte o hotărâre prin care să se aprobe  Planul de
acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2016, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezenta.        

Primar,
Ion Mihai



                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr.    160 din 21.01.2016

RAPORT 
privind necesitatea şi oportunitatea aprobării 

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2016
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja

Având în vedere:
- prevederile art. 6 alin. (7) din Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim

garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 28 alin. (2),  lit. a) şi alin. (3) din H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Am procedat la  întocmirea    Planului  de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
anul 2016, conform anexei prezentate, ce se va constitui ca anexă la proiectul de hotărâre care propun
a fi   iniţiat. 

Propun ca,  în temeiul  art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  art.45  alin. (1)
şi art. 115 alin. (1)  lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările  şi completările ulterioare,   să se aprobe  de către Consiliul Local  Planul de acţiuni şi
lucrări de interes local pentru anul 2016, la nivelul comunei Gheorghe Doja.

Pentru care am încheiat prezentul.      

Inspector,
Praf Gică



                                  JUDEŢUL IALOMIŢA
       CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
  Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte,  învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,
                                 Nr.   162 din 21.01.2016

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2015,
pentru familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja

Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,

Având în vedere:
- prevederile art. 6 alin. (7) din Legea  nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat,

cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 28 alin. (2),  lit. a) şi alin. (3) din H.G.   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru

aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive nr. 161 din 21.01.2016 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr.  160 din 21.01.2016 al compartimentului  de  asistenţă socială  din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de  hotărâre şi propunem ca în
temeiul art. 36 alin. (2) lit. d)  şi alin. (6) lit. a)  pct. 2,  art.45  alin. (1)  şi art. 115 alin. (1)  lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,  să se
adopte hotărârea privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2016  pentru
familiile beneficiare de ajutor social, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Comisia  pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului,



Anexă la  H.C.L. nr. 3 din 01.02.2016

Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
 pentru anul 2016

Nr.
crt.

Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse Termen de
realizare

Resurse Responsabil

1  Lacul  Fundata Curăţarea şi igienizarea zonei de protecţie 
a lacului Fundata

permanent Beneficiari
ajutor 
social

Gogoţ Clementin-
viceprimar

2 Baza sportivă Lucrări de întreţinere gazon, de igienizare 
teren sport şi împrejmuire, reparaţii gard

aprilie-mai
septembrie-
octombrie

Beneficiari
ajutor 
social

Gogoţ Clementin-
viceprimar

3 Zona centrală Igienizare domeniul public, întreţinere 
spaţii verzi, plantat flori şi pomi, văruit 
pomi

permanent Beneficiari
ajutor 
social

Gogoţ Clementin-
viceprimar

4 Instituţii publice
(Primărie, Şcoli,
Grădiniţă, 
Cămin cultural)

Lucrări de întreţinere, igienizare, zugrăveli
interioare şi exterioare

Lucrări de deszăpezire

iulie- august

decembrie- 
februarie

Beneficiari
ajutor 
social

Gogoţ Clementin-
viceprimar

5 Platforma 
compost

Lucrări de igienizare,  întreţinere şi 
supraveghere  platformă compost

permanent Beneficiari
ajutor 
social

Gogoţ Clementin-
viceprimar

6 Domeniul 
public şi privat

Lucrări de demolare a construcţiilor 
dezactivate din domeniul public şi privat 
al comunei, lucrări de amenajare  parcări 
şi spaţii verzi

intervenţii 
ocazionale

Beneficiari
ajutor 
social

Gogoţ Clementin-
viceprimar

7 Serviciul public 
de alimentare cu
apă

 Săpături manuale  în cazul unor 
intervenţii sau defecţiuni în sistem ori  în 
cazul lucrărilor de extindere a reţelei de 
alimentare

intervenţii 
ocazionale

Beneficiari
ajutor 
social

Gogoţ Clementin-
viceprimar

8 Alte activităţi
de interes şi 
utilitate publică

Asigurarea depozitelor de combustibil 
solid (lemne şi cocs), diferite activităţi de 
întreţinere şi reparaţii ocazionate de 
producerea unor fenomene meteorologice 
sau calamităţi  naturale (ploi torenţiale, 
vânt puternic, incendii, cutremure, 
inundaţii).

intervenţii  
ocazionale

Beneficiari
ajutor 
social

Gogoţ Clementin-
viceprimar

                            Preşedinte,                                                                  Contrasemnează  pentru legalitate
                        Gogoţ Clementin                                                                                Secretar, 
                                                                                                                                Praf Monica 


