
R O M Â N I A 
JUDEŢUL ILFOV 

C O M U N A GRĂDIŞTEA 
P R I M A R 

H O T Ă R Â R E A 
Nr. 4 din 28.02.2017 

privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 
2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele 

majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 

CONSILIUL L O C A L A L COMUNEI GRĂDIŞTEA, JUDEŢUL ILFOV 
întrunit în şedinţă ordinară de lucru în ziua de 28.02.2017, orele 150 0 

°° Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Grădiştea, iniţiator al proiectului de hotărâre, 
- raportul de specialitate al referentului responsabil asistenţă socială, 
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Grădiştea 

pentru: 
• programe de dezvoltare economico-socială, activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi de 
disciplină, 
• agricultură, protecţia mediului, gospodărie comunală, comerţ, servicii, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 
• învăţământ, sănătate, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi turism, 

- adresa Agenţiei Naţionale pentru Plaţi si Inspecţie Sociala nr. 286/11.01.2017, inregistrata la Primăria 
comunei Grădiştea sub nr. 276/19.01.2017, 
- prevederile art. 6, alin.(7) - (9) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile H.G. nr. 778 din 9 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate 
prin H.G. nr. 50/2011, 

^ în temeiul art. 36 alin. (9) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

A r t . l Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2017, 
conform Anexei 1. 

Art.2 Se aprobă Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, 
conform Anexei 2. 

Art. 3 Primarul comunei Grădiştea, prin compartimentul de asistenţă socială va duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează, 
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Anexa n r . l 

la H.C.L. nr. 4 / 28.02.2017 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2017, 
pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de munca din familia 

beneficiara de ajutor 

PLAN DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE I N T E R E S L O C A L PENTRU ANUL 2017 

intocmit in conformitate cu prevederile art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

modificata si completata de Legea nr. 276/2010 

Nr. 

crt. 
Obiectiv 

Acţiuni si masuri 

întreprinse 

Termen de 

realizare 
Resurse Responsabili 

1 Lucrări de curăţare 

a şanţurilor aflate pe 

marginea 

drumurilor 

comunale 

Curăţarea şanţurilor de 

scurgere a apelor provenite 

din ploi si din topirea 

zăpezilor 

permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 

2. Instructaj norme 

securitatea muncii 

Asigurarea instructajului 

privind normele de tehnica 

a securităţii muncii pentru 

toate persoanele care 

prestează actuini, ori 

lucrări de interes local 

lunar Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 

3. Lucrări de 

intretinere a zonelor 

invecinate caii 

ferate de pe raza 

comunei Grădiştea 

îndepărtare resturi 

vegetale, maracinisuri, 

gunoaie etc. 

permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 

4. Asigurare stive 

combustibil solid 

pentru incalzirea 

Primăriei si 

grădiniţei din 

comuna 

Despicare butuci de lemn, 

stivuire, in vederea uscării 

naturale, depozitare in 

magazii 

lunile 5-9 Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 

5. Reabilitare izlaz 

comunal 

Curăţarea de maracinisuri, 

resturi vegetale si 

transportul acestora, la 

locuri special amenajate 

lunile 3-4 Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 

6 întreţinere zona 

centrala a satelor 

Grădiştea si Sitaru 

(cămin cultural, 

dispensar, parc, 

Săpat, plantat flori, udat, 

cosit gazon(iarba) si 

adunat gazonul(iarba) 

lunile 4-10 Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 
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scoli) 

7 Toaletare copaci de 

pe domeniul public 

Tăierea coroanei copacilor 

de pe domeniul public si a 

puietilor de la rădăcina 

acestora 

lunile 3-4 Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 

8. Dezapezirea 

incintelor curţilor 

principalelor 

instituţii din comuna 

îndepărtarea zăpezii, ghetii 

din Curtea Primăriei, din 

fata căminului cultural, din 

curtea bisericilor, şcolilor 

etc. 

lunile 1-3, 

11-12 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 

9 Lucrări de 

intretinere a 

cimitirelor din 

comuna 

îndepărtare resturi 

vegetale, maracinisuri, 

gunoaie etc. 

permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 

10 Lucrări de 

intretinere a 

spaţiului din 

vecinătatea euro-

containerelor pentru 

gunoi 

îndepărtarea gunoaielor 

din jurul euro-

containerelor, maturat 

ocazional Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 

11 Alte activităţi de 

utilitate publica 

Activităţi de intretinere si 

reparaţii clădiri, garduri 

etc. 

Ajutor pentru rezolvarea 

unor probleme folosind 

munca necalificata la 

diferite institutii:biserica, 

scoală, dispensar, situaţii 

de urgenta 

ocazional Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 

12 Activităţi de 

intretinere 

Parcurgerea suprafeţelor de 

spatii verzi, strângerea cu 

mana sau grebla si 

colectarea in saci a 

diferitelor materiale, ca: 

hârtie , pet-uri, crengi si 

alte deşeuri existente 

lunar Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Radu Florinei 

Mihăilă Victoriţa 

Ghiţă Elena 
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Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local Grădiştea nr. 4 / 28.02.2017 privind aprobarea Planului de acţiuni si de 
lucrări de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele 

majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor 

L I S T A B U N U R I L O R C E C O N D U C L A E X C L U D E R E A ACORDĂRII 

A J U T O R U L U I S O C I A L ŞI 

A A J U T O R U L U I P E N T R U ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 

Bunuri imobile 
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti 

2 
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care 
depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală 

Bunuri mobile* 

1 

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 
ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului 
acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone 
greu accesibile 

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau tară remorci, rulote, 
autobuze, microbuze 

4 
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru 
uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunări i" 

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată 

6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

7 
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 
hidraulic, mecanic sau electric 

(* )Af ate în stare de funcţionare 

Depozite bancare 
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei 

Terenuri /animale şi/sau păsări 

1 
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăeşte 
suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru 
familie 

NOTA: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social 
şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei. 
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