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Nr.6265 din 28.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la: aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe
anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore, apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social în
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările și completările ulterioare.
Prin prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, se prevede, că 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, fapt pentru
care prin prezenta iniţiem proiectul de hotărâre care are ca obiect aprobarea acestui
plan.
Necesitatea aprobării planului, în primul rând este de ordin legal, însă prin
planificarea activităţilor care urmează să fie desfăşurate de unele categorii ale
beneficiarilor de ajutor social contribuie la eficientizarea acestor activităţi.
Prin întocmirea Planului, am propus activităţi ce au fost executate şi până în
prezent, completând cu unele propuneri care previzibil sunt benefice comunităţii. Se
poate observa, că planul nu reprezintă doar o simplă înşiruire a activităţilor, ci s-a
încercat să se reglementeze şi modalitatea de realizare a acestuia, identificând
persoanele care sunt obligate la activităţile ce reprezintă obiectul planului, şi
categoria acelor persoane care nu cad sub incidenţa acestor norme a căror aprobare
le propunem.
Văzând motivele de ordin legal şi celelalte aspecte scurt prezentate mai
sus, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre, în forma iniţiată, în cadrul proximei
şedinţe a Consiliului Local al Comunei Fărcașele.
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