
       R O M ÂN I A 
JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL 
    T Ă T Ă R A N I 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări  de  interes local pentru  repartizarea  

orelor  de munca  beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2023 
 
 

  Consiliul local Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în sedință ordinară în data de  
31.01.2023; 
       Având în vedere : 
-  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 
înregistrat la nr.3/16.01.2023; 
-   Referatul  de aprobare nr. 409/16.01.2023 întocmit de  Primarul comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița; 
-  Raportul de specalitate nr.412/16.01.2023 întocmit de consilierul din cadrul 
compartimentului asistență socială - primaria comunei Tătărani, județul Dâmbovița; 
-   Prevederile art.6 alin.2), alin..7) alin.8) si  art.28 alin.2) din  Legii nr.416/2001  privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare  ; 
-  Prevederile art.41, art.43, art.44, art.45 din H.G.nr.50/2011(* actualizata*)  privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind 
venitul minim garantat; 

- Prevederile HG.nr.778/2013 pentru modificărea și completărea Normelor 
metodologice  de aplicare a Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat; 

  - Prevederile HG.nr.559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice  de aplicare a Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, aprobate 
prin H.G.nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.227/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin HG.nr.38/2011 și a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG.nr.70/2011  privind măsurile de 
protecție socială în perioada sezonului rece, aprobare prin HG.nr.920/2011 ; 

        -   Raportul de avizare favorabil al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Tătărani, județul Dâmbovița; 

          În temeiul art.129 alin.1) , alin.7) lit.”b”, art.139 alin.1), art.140 alin.1), art.196 
alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
   

                                              H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

              Art.1.- Se aprobă Planul  de acțiuni și lucrări de  interes local  pentru  
repartizarea  orelor  de muncă  beneficiarilor de ajutor social  la nivelul comunei 
Tătărani, județul Dâmbovița, pentru anul 2023, conform Anexei care face parte 
integrantă la prezenta hotărâre. 
 
              Art.2.- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență  pentru situații deosebite 
conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată și 
H.G.nr.50/2011(* actualizata*)    pentru : 

       ● situații de îmbolnăvire  gravă în care familia  nu poate suporta în totalitate 
cheltuieli de înmormântare, tratament și spitalizare.  



 
 
 
          Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani 
și compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al  Primărului 
comunei Tătărani.  
 
          Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei 
Tătărani Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 
legalitate, Primarului comunei Tătărani, compartimentul asistență socială și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, 
precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 

 
 
 
 
 
TĂTĂRANI                                                           PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 
Nr.3                                                                               CÎRSTINA  MARIAN  
Data – 31.01.2023 
 
 
 
                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                                          Secretar general comună 
                                             MIHĂILĂ MIOARA 
 
 
 
 
 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”,……. vot „împotrivă”,…. vot „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:   15 
Nr. consilieri absenți:    - 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
      R O M A N I A 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA T A T A R A N I 
        P R I M A R 
 
 
 
                                  P R O I  E C T    DE    H O T A R A R E 
                                                Nr.3/16.01.2023 
 
 

Privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări  de  interes local pentru  repartizarea  
orelor  de munca  beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2023 

 
        Primarul comunei  Tatarani, judetul Dambovita ; 
        Având în vedere : 
-   Prevederile art.6 alin.2), alin..7) alin.8) si  art.28 alin.2) din  Legii nr.416/2001  privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare  ; 
 -  Prevederile art.41, art.43, art.44, art.45 din H.G.nr.50/2011(* actualizata*)  privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind 
venitul minim garantat; 

- Prevederile HG.nr.778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice  de aplicare a Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat; 

  - Prevederile HG.nr.559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice  de aplicare a Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, aprobate 
prin H.G.nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.227/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin HG.nr.38/2011 și a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG.nr.70/2011  privind măsurile de 
protecție socială în perioada sezonului rece, aprobare prin HG.nr.920/2011 ; 
   -   Prevederile art.129 alin.1) , alin.7) lit.”b”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), art.140 
alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

H O T Ă R A Ș T E: 
 

           Art.1.- Se aprobă Planul  de acțiuni și lucrări de  interes local  pentru  repartizarea  
orelor  de muncă  beneficiarilor de ajutor social  la nivelul comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița, pentru anul 2023,  conform Anexei care face parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 
           Art.2.- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență  pentru situații deosebite 
conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată și 
H.G.nr.50/2011(* actualizata*)    pentru : 

       ● situații de îmbolnăvire  gravă în care familia  nu poate suporta în totalitate 
cheltuieli de înmormântare, tratament și spitalizare.  

          Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani 
și compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primărului 
comunei Tătărani.  



 
 
 
 
 
          Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarul  general al comunei 
Tătărani Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de 
legalitate, Primarului comunei Tătărani, compartimentul asistență socială și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Tătărani, 
precum și pe site-ul primăriei Tătărani. 
 
 
 
 
 
 
 

TĂTĂRANI                                                                                  I N I Ț I A T O R, 
                                                                                                          P R I M A R 
                      
                                                                                               PĂTRU  CONSTANTIN 
 
 
 
 

                      Avizat de legalitate 
                 Secretar general comună 
                   MIHĂILĂ MIOARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      R O M A N I A 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA T A T A R A N I 
        P R I M A R 
   Nr.409/16.01.2023 
 
 

                                         REFERAT DE APROBARE 
Al proiectului de hotarare privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari  de  interes 

local pentru  repartizarea  orelor  de munca  beneficiarilor de ajutor social 
 pentru anul 2023 

 
 
        Primarul comunei  Tătărani, județul Dâmbovița ; 
        Având în vedere : 
-  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, 
inregistrat la nr.3/16.01.2023; 
-   Prevederile art.6 alin.2), alin..7) alin.8) si  art.28 alin.2) din  Legii nr.416/2001  privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare  ; 
 -  Prevederile art.41, art.43, art.44, art.45 din H.G.nr.50/2011(* actualizata*)  privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind 
venitul minim garantat; 

-Prevederile HG.nr.778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice  
de aplicare a Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat;  

-  Prevederile HG.nr.559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice  
de aplicare a Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, aprobate prin 
H.G.nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.227/2010 
privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin HG.nr.38/2011 și a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor OUG.nr.70/2011  privind măsurile de protecție 
socială în perioada sezonului rece, aprobare prin HG.nr.920/2011 ; 
   -   Prevederile art.129 alin.1) , alin.7) lit.”b”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), art.140 
alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;; 
 
     Consider oportun ca printr-o hotarare a  Consiliului  Local  Tatarani sa se aprobe 
Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru  repartizarea  orelor  de munca  
beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2023, conform Planului de actiuni si lucrari de 
interes  local pentru  repartizarea  orelor  de munca  beneficiarilor de ajutor social  
propus pentru pentru anul 2023, ce însoțește Proiectul de hotarare nr.3/16.01.2023,             
De asemenea, avand in vedere prevederile art.28 alin.2 (situatii de imbolnavire grava in 
care familia  nu poate suporta in totalitate cheltuieli de inmormantare, de tratament si 
spitalizare) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata, propun 
acordarea ajutoarelor de urgență  pentru situații deosebite, situatii de imbolnavire  grava 
in care familia  nu poate suporta in totalitate cheltuieli de inmormantare, de tratament si 
spitalizare., 
 
 

                                                                                                          P R I M A R 
                                                                                                  PATRU  CONSTANTIN 

                    



 
 
 
     R O M A N I A 
JUDETUL DAMBOVITA 
PRIMARIA   T A T A R A N I 
Compartiment Asistență Socială  
    Nr.412/16.01.2023 
 
 

                                 R EFERAT   DE    SPECIALITATE   
La proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări  de  interes 

local pentru  repartizarea  orelor  de muncă  beneficiarilor de ajutor social 
 pentru anul 2023 

 
       Subsemnata Niță Cătălina-Maria, Consilier principal-asisitent social in cadrul 
Compartimentului de asistență socială în cadrul Primăriei comunei Tătărani, județul 
Dâmbovița, având în vedere: 

-  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, 
inregistrat la Nr.3/16.01.2023; 
-   Prevederile Aat.6 alin.2), alin..7) alin.8) si  art.28 alin.2) din  Legii nr.416/2001  privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare  ; 
 -  Prevederile art.41, art.43, art.44, art.45 din H.G.nr.50/2011(* actualizata*)  privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind 
venitul minim garantat; 

- Prevederile HG.nr.778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice  de aplicare a Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat; 

  - Prevederile HG.nr.559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice  de aplicare a Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat, aprobate 
prin H.G.nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.227/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin HG.nr.38/2011 și a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG.nr.70/2011  privind măsurile de 
protecție socială în perioada sezonului rece, aprobare prin HG.nr.920/2011 ; 
   -   Prevederile art.129 alin.1) , alin.7) lit.”b”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), art.140 
alin.1), art.196 alin.1) lit.a)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

vă fac cunoscut faptul  că  în conformitate cu  prevederile art.6 alin.7) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat  a  (*actualizată*)  Primarul  localității are 
obligația să întocmeasca un Plan de acțiuni și lucrări de interes  local pentru  
repartizarea  orelor  de muncă  beneficiarilor de ajutor social de pe raza comunei  . 
    Acest  Plan de acțiuni și lucrări de interes  local  trebuie  aprobat anual  prin 
Hotărârea Consiliului local  Tătărani. 

       Având în vedere cele  menționate mai sus, proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
Planului de acțiuni și lucrări  de  interes local pentru  repartizarea  orelor  de muncă  
beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2023, poate fi supus spre aprobare Consiliului 
local  Tătărani din luna ianuarie 2023, acesta respectând legislația în vigoare. 

 
Data –16.01.2023                              Cansilier principal 
                                                            Niță Catălină-Maria



      R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                 Anexa la Hotărârea Nr.3/31.01.2023                   
COMUNA TĂTĂRANI                          
 CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 

PLAN   ANUAL 
 

de acțiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 
munca ale beneficiarilor Legii nr.416/2001  la nivelul comunei 

Tătărani, județul Dâmbovița pentru anul 2023 
 
 
             La nivelul comunei Tătărani, județul Dâmbovița  se  stabilesc următoarele 
acținui și lucrări de interes local în vederea  aplicării prevederile Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 
 
 

          1.- FORȚELE PARTICIPANTE LA PUNEREA ÎN APLICARE  A  
PROGRAMULUI: 
                  a) – Beneficiarii  ajutorului social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                  b)-  Cetatenii comunei Tatarani,  in principal cei care au gospodarii  si terenuri   in 
vecinatatea raului Dambovita, paraului Aninoasa si valcelelor de pe raza comunei. 
                  c) -  Salariatii Primariei comunei Tatarani care prin dispozitia primarului au fost 
desemnati cu organizarea si  verificarea  activitatilor  desfasurate  de  beneficiarii  Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 
 
 

         2.- PRINCIPALELE OBIECTIVE AVUTE ÎN ATENȚIE : 
                 a) – Raul  Dambovita, paraul Aninoasa si valcele  de pe raza comunei, cat si  
gospodariile  si terenurile acestora aflate  in vecinatatea cursurilor  de apa; 

                 b) – Podurile si podetele; 
                 c) – Intrarile si iesirile  din   satele componente ale comunei Tatarani , cat si zonele 
fara  contructii dintre sate; 
 
                 d)-   Unitatile de invatamant de pe raza comunei  si  caminele culturale; 
                 e) – Sediul Primariei comunei Tatarani; 
                 f) – Statiile de autobuz de pe raza comunei; 

                 g) -  Drumurile de exploatare agricola; 
 
 
 
 
 
 



 

           3.- CATEGORII  DE ACTIVITĂȚI ȘI  LUCRĂRI : 
         

      a) - Se va curata zapada de pe ulitele laterale si de pe drumul din Dealul Priboiului si 
Dealul Tatarani. 

      b) -Se vor curata de zapada puntile pietonale din material lemnos de peste raul 
Dambovita din satele Priboiu, Tatarani si Caprioru si de pe  podul  peste raul Dambovita. 

     c) - Se vor imprastia materiale antiderapante in special pe drumurile cu panta din 
comuna.. 

     d) - Se va curata puntea pietonala din beton din satul Pribiu si se vor imprastia materiale 
antiderapante. 

    e) - Se vor curata dalele si mana curenta din punctele „Zoica”, „Cimitirul Vechi” din 
satul Priboiu si din punctele „Nuci ” si strada Bisericii  din satul Tatarani. 

f) - Se vor curata santurile de evacuare a apelor pluviale iar pe străzile laterale din 
comuna si de pe DJ 702 B care strabate satele Caprioru, Tatarani si Priboiu. 

g) -. Se  va face curatenie si se va mentine curatenia in satul Caprioru  pe marginea 
drumului  DJ 702 B, pe cursul paraului Aninoasa,  pe toate străzile existente  in acest sat. 

      h) - Se va face curatenie si se va mentine curatenia in satul Priboiu in punctele Raciu, 
Tarcina, Zoica, Calugarescu, Moara, Coasta Geografica, pe marginile drumului judetean 702 
B, in jurul scolii, gradinitei si  in  statiile  de autobuz. 

       i) - In satul Tatarani se va face curatenie si se va mentine curatenia pe albia paraului 
Valea Satului, Valea Ursului, Valceaua Bulina, pod peste raul Dambovita, pe marginile 
drumului judetean 702 B, la scoali, gradinite, dispensare, post politie si sediul Primariei 
comunei Tatarani. 

j) - In satul Gheboieni  se va face curatenie pe marginea DN 72 A, pe străzile laterale si 
in punctele „Ruja”, „Filimon” si „Buciumet-camine”. 

k) - Se va mentine curatenia in jurul  tutoror scolilor, gradinitelor, statiilor de autobuz, 
bisericilor, cimitirelor din comuna si  caminelor culturale. 

      l) - Se vor decolmata toate podetele peste  drumul judetean 702 B  in satele Priboiu, 
Tatarani si Caprioru.  

m) - Se vor decolmata santurile de drenare a apelor pluviale ce traverseaza DJ 702 B 
spre raul Dambovita pentru a evita inundarea gospodariilor cetatenilor. 

Pentru a preintampina inundarea anumitor gospodarii se va defrisa vegetatia forestiera  
crescuta in albiile paraielor si valcelelor de pe raza satelor Priboiu, Tatarani si Caprioru, in 
special albia paraului Aninoasa din punctul „Sticlarie” pana la varsare in raul Dambovita. 

n) - Cu sprijinul cetatenilor care au tractoare se vor repara drumurile din comuna care 
se degradeaza dupa fiecare ploaie. 

o) - Se vor amenaja/întreține  drumurile agricole ce duc spre proprieatile cetatenilor, in 

special drumul  de acces in punctele: Lot, Plan, Filimon , Brana , Curaturi, Zovoi, Caramizii, 
Starpis; 

p) - Se v-a sparge  cantitatea de   aproximativ 300 mc  de material  lemnos pentru 
perioada de iarna  la scolile, gradinitele din comuna Tatarani, sediul Primariei comunei 
Tatarani si caminele culturale  de pe raza comunei si se vor transporta și depozita in 
magaziile de lemne special amenajate; 

r) -  Indepartarea vegetatiei (buruieni) din zonele  nelocuite; 

s)– Defrisarea lastarisului, maracinisului din albia paraului Aninoasa pentru a impiedica 
inundarea gospodariilor cetatenilor din aceasta zona a satului Caprioru; 

s)– Defrisarea vegetatiei forestiere de pe marginea  drumurilor de acces pre proprietatile 
cetatenilor (terenuri agricole). 



      t)– Defrisarea vegetatiei forestiere  de pe marginea  drumurilor de acces pe proprietatile 
cetatenilor (terenuri agricole). 

t)- Cosit, strans si depozitat fanul de pe izlazurile comunale; 
u)- Reparat puntile pietonale din toate satele. 
x)- Imprestiere manuala  a musuroaielor si defrisarea manuala  a arbustilor si vegetatiei 

nedorite de pe izlazurile comunale. 
z)- Repararea adapatorilor pentru animale  amenajate pe izlazurile  comunale. 
 
 

                4.-  . EVIDENȚA EXECUTĂRII  ACȚIUNILOR  ȘI  LUCRĂRILOR ; 
              Supravegherea , verificarea  și   evidența ațtiunilor și lucrărilor de interen local  

întreprinse se efectuează de  catre persoanlele desemnate de primarul comunei Tătărani prin 
dispozție, astfel: 

               - doamna Ivașcu Virginia-  Viceprimarul comunei Tătărani 
               - domnul  Baicu Ștefan  -  Inspector de specialitate  
               - domnul Ivașcu Viorel  -  Referent  
               - domnul Ștefan  Vasile-  Sorin-salariat primăraia Tătărani 
 
  

                5.-  DISPOZIȚII  FINALE : 
 
          Viceprimarul comunei Tatarani, judetul Dambovita  v-a întocmii lunar o situatie a 
lucrărilor și acțiunilor de interes local  specifice sezonului și a problemelor aparute . 
 
 
                                          
 
 
 
 

                                    PREȘEDINTE   DE  ȘEDINȚĂ 
                                         CÎRSTINA MARIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


