
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
din 31.01.2020

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor 
de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară 

de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 şi părinţii copiilor pentru care
s-a dispus o măsură de protecţie specială, 

conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.01.2020

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 28482/CP/27.01.2020 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 7329/23.01.2020 al Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3;
-  Adresa nr. 7332/23.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 27076/23.01.2020;
In conformitate cu prevederile:

-  Art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare;

-  Art. 28 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr, 416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011;

-  Art. 67 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare:
-  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
-  Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice 

şi respectarea drepturilor cetăţenilor;
-  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu 

sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass- 
media.
în temeiul art. 139 alin. (1) si art. 166 alin. (2) lit. p) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor 
social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 şi părinţii copiilor pentru care s-a dispus o 
măsură de protecţie specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3 să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă pe care îl va înainta spre aprobare Primarului Sectorului 3 şi să ţină 
registrul de evidenţă a orelor de muncă efectuate de persoanele care au fost repartizate să 
presteze acţiuni şi lucrări de interes local.

Art.3. Primarul Sectorului 3, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3 şi instituţiile nominalizate în anexă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.

GE



Anexa la Hotărârea CLS 3 nr.

Planul de acţiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 
416/2001 şi părinţii copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială conform prevederilor

Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020

Nr. Obiectiv Acţiuni Termen
de
realizare

Resurse Instituţii
j

responsabile

1. întreţinerea spaţiilor 
verzi din curtea 
Centrelor/Complexelor/ 
Cluburilor din 
subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3

Lucrări de salubrizare alei 
şi spaţii verzi, îndepărtarea 

resturilor vegetale şi 
încărcarea lor în mijloacele 
de transport, reparaţii bănci, 
deszăpezire, măturat alei, 

săpat manual, plantare 
arbuşti şi flori;

Lunar Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001 
precum şi 

părinţii copiilor 
instituţionalizaţi 
conform Legii 

272/2004

DGASPC 
Sector 3

2. întreţinerea şcolilor de 
pe raza sectorului 3

Servicii de curăţenie în 
incinta şcolilor si lucrări de 

întreţinere in curţi (săpat 
manual spaţiu verde, 

îndepărtare resturi vegetale, 
plantat vegetaţie, lucrări de 

deszăpezire)

Lunar Beneficiarii 
Legii nr. 
416/2001

DGASPC 
Sector 3 şi 
unităţile de 

învăţământ de 
pe raza 

sectorului 3

Instituţiile responsabile au obligaţia de a comunica DGASPC Sector 3 până la 30 ale lunii necesarul 
de ore de muncă pentru luna următoare.

D.G.A.S.P.C. Sector 3 va înainta spre aprobare Primarului Sectorului 3, planul lunar de acţiuni şi 
lucrări de interes local, până la data de 5 ale lunii curente. D.G.A.S.P.C. Sector 3 va afişa la loc vizibil 
planul lunar de acţiuni sau de lucrări de interes local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu 
persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute de Legea nr. 416/2001 şi le va transmite 
Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în luna aprobării acestora.

Instituţiile responsabile au obligaţia de a efectua instructajul privind normele de protecţie a muncii 
pentru persoanele care au fost repartizate să presteze lucrări/servicii de interes local în cadrul acestora.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de 

muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 şi 
părinţii copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială, 

conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul 2020

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, una dintre persoanele majore, 
apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, are obligaţia de a presta lunar acţiuni 
sau lucrări de interes local.

Astfel, potrivit prevederilor art. 6 din legea mai sus menţionată, numărul orelor de 
muncă obligatorie se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care 
beneficiază familia sau persoana singură. în vederea punerii în practică a acestei obligaţii, 
Consiliul Local stabileşte anual planul de acţiuni sau lucrări de interes local, în baza căruia 
Primarul Sectorului 3 va aproba lunar planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 
repartizarea efectivă a orelor de muncă, în funcţie de necesarul de lucrări/servicii şi de 
numărul de persoane aflate în plată ajutorului social în luna curentă.

Având în vedere necesităţile identificate la nivelul comunităţii Sectorului 3, propunem 
ca persoanele beneficiare de ajutor social, precum şi părinţii copiilor pentru care s-a dispus o 
măsură de protecţie specială, să presteze orele de acţiuni sau lucrări de interes local în cadrul 
Centrelor/Complexelor/Cluburilor din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3, precum şi în cadrul şcolilor generale de pe raza Sectorului 3.

Luând în considerare cele prezentate şi ţinând cont de raportul de specialitate cu nr. 
7329/23.01.2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, am 
iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://WWW.primarie3.r0
mailto:cabinetprlmar@primarie3.r0
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind necesitatea aprobării Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă 
din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 şi părinţii 
copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială conform prevederilor Legii

nr. 272/2004, pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

beneficiarii de ajutoare sociale au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni 

sau lucrări de interes local, fără a depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de 

securitate şi igienă a muncii.

Numărul orelor de muncă obligatorie se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului 

social de care beneficiază familia sau persoana singură. în vederea punerii în practică a acestei 

obligaţii, Consiliul Local Sector 3 stabileşte anual planul de acţiuni sau lucrări de interes local, 

în baza căruia Primarul sectorului 3 va aproba lunar planul de acţiuni sau de lucrări de interes 

local pentru repartizarea efectivă a orelor de muncă, în funcţie de necesarul de lucrări/servicii 

şi de numărul de persoane aflate în plată ajutorului social în luna curentă.

De asemenea, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că părinţii copilului pentru care 

s-a dispus plasamentul pot fi obligaţi la plata unei contribuţii lunare de întreţinere de către 

comisia pentru protecţia copilului sau de către instanţa care dispune măsura de protecţie 

specială. Dacă plata contribuţiei nu este posibilă, instanţa poate obliga părintele apt de muncă 

să presteze între 20-40 de ore lunar de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru fiecare copil 

pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială.

Având în vedere necesităţile identificate la nivelul comunităţii sectorului 3, propunem 

ca persoanele beneficiare de ajutor social, precum şi părinţii copiilor pentru care s-a dispus o 

măsură de protecţie specială, să presteze orele de acţiuni sau lucrări de interes local în cadrul

1
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Centrelor/Complexelor/Cluburilor din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Sector 3, precum şi în cadrul şcolilor generale de pe raza sectorului 

3.
D.G.A.S.P.C. va înainta spre aprobare Primarului sectorului 3, planul lunar de acţiuni şi 

lucrări de interes local, până la data de 5 ale lunii curente şi va ţine evidenţa orelor de muncă 

efectuate.

Instituţiile responsabile, conform Planului anual de acţiuni şi interes local înaintat spre 

aprobare, au obligaţia de a comunica DGASPC Sector 3 pana la 30 ale lunii, necesarul de ore 

de muncă pentru luna următoare.

D.G.A.S.P.C. va afişa la loc vizibil planul lunar de acţiuni sau de lucrări de interes 

local, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze 

orele de muncă prevăzute de Legea nr. 416/2001 şi le va transmite Agenţiei pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în luna aprobării acestora.

Instituţiile responsabile au obligaţia de a efectua instructajul privind normele de 

protecţie a muncii pentru persoanele care au fost repartizate să presteze lucrări/servicii de 

interes local în cadrul acestora.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de prevederile art. 139 alin.l si art. 166 

alin. 2 lit. p) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele 

majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii 
nr. 416/2001 şi părinţii copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială 

conform prevederilor Legii nr. 272/2004, pentru anul:

DIRECTOR GE:
MIHAELA UNG

Director Executiv Protecţie Socială 
Daniela Corlan

Director Executiv Direcţia Juridică
Vasile Dobranici S  «

Director Executiv Direcţia Protecţia Copilului 
i Păscălin
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Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim grantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitor la obligativitatea persoanelor apte de 
muncă de a presta lunar acţiuni sau lucrări de interes local, vă adresăm rugămintea de a 
elabora proiectul unei hotărâri de consiliu privind planul anual de acţiuni sau lucrări de 
interes local pentru anul 2020.

Propuneri privind obiectivele şi acţiunile necesare la nivelul comunităţii sectorului 
3 pentru anul 2020 :

1. Obiectiv : întreţinerea spaţiilor verzi din curtea centrelor de plasament şi a 
centrelor de ingrijire adulţi din subordinea DGASPC S3, precum şi din 
curtea/sediul instituţiei.
Acţiuni : Lucrări de salubrizare alei şi spaţii verzi, îndepărtarea resturilor 
vegetale şi încărcarea lor în mijloace de transport, reparaţii bănci, lucrări de 
deszăpezire, săpat manual, măturat alei, plantare arbuşti şi flori.

a  ■ s

2. Obiectiv: Intretmerea şcolilor de pe raza sectorului 3
Acţiuni : Servicii de curăţenie în incinta şcolilor şi lucrări de întreţinere în curţi 
( săpat manual spaţiu verde, îndepărtare resturi vegetale, plantat vegetaţie, lucrări 
de deszăpezire).

Cu mulţumiri pentru colaborare,

http://www.dgaspc3.r0
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Nr.

Daţi

Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 3
Domnului Prim ar, Robert Sorin Negoiţă

Stimate Domnule Primar,
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RcGiSTRATUÎiĂ

11  72020  
V I C E P R I M A R

E L  E NA P E T  R E S C U

în conformitate cu prevederile ari. 139 alin.l si art. 166 alin. 2 lit. p) din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

rugăm să ne sprijiniţi în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui 

proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă realizate de una dintre persoanele majore apte de muncă din 

familia beneficiară de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001 şi părinţii 

copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială conform prevederilor Legii 
nr. 272/2004, pentru anul 2020.

în  acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus şi raportul 

de specialitate al Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Vă m ulţum im  pen tru  sp rijinu l acordat,

http://www.dgaspc3.r0
mailto:0ffice@dgaspc3.ro

