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REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITĂȚILOR  CE  SE  

DESFĂȘOARĂ  CU  BENEFICIARII  VENITULUI  MINIM  GARANTAT,  

STABILIT  ÎN  CONDIȚIILE  LEGII  NR. 416/2001 

 

 

 

 Art. 1  Timpul maxim de  lucru  este  cel  prevăzut  de  Legea  nr.  53/2003,  respectiv  8  

ore  pe  zi,  începând  cu  ora  08
00

  și  până la ora 16
00

. 

 Art. 2    Beneficiarii  vor  fi   organizaţi  în schimburi,  prin  rotaţie,  la  solicitarea  

responsabilului VMG,   ce  vor  fi  repartizate  astfel  încât să  se  acopere  întreaga  perioada  de  

zile  lucrătoare  din  lună  și  în  funcţie  de  numărul  de  ore  care  trebuie efectuate de beneficiari 

care sunt  obligaţi  să  presteze  aceste  activităţi. 

 Art. 3 Personalul  masculin  va  efectua  lucrări   de  întreţinere  a  drumurilor,  podurilor,  

rigolelor  și  şanţurilor, întreţinerea  și  reparaţia  imobilelor  aflate  în  administrarea  instituţiei. 

 Art. 4 Personalul  feminin  va  presta  activităţi de  întreţinere  și  curăţare a  spațiilor  

publice din  comună. 

 Art. 5 Zona  de  centru  a  comunei,     precum  și  zonele  din  fața  Școlii  Hărmăneştii 

Vechi,  Grădiniței Hărmăneștii Noi, a  Primăriei  Hărmăneşti,  a  Dispensarului  Uman, a Căminelor 

Culturale  și  a  Postului  de  Poliție   va  fi  împărţită  în  mai  multe  sectoare,  pe  care  se  vor  

repartiza  câte  2-3  persoane  ce  vor  efectua  lucrări  de  curăţenie  si  întreţinere permanentă. 

 Art. 6  Lunar,  în  cadrul  şedinţelor  Consiliului  Local  Hărmăneşti,  responsabilul VMG  

va  prezenta  proiectul programului  de  activităţi pentru  luna  imediat  următoare,  cu  repartizarea  

pe  schimburi  a  personalului  obligat  la  a  presta  activităţi,  dar  și   stadiul  realizării  

programului  de  activităţi   ce  au  fost  desfăşurate  în  luna  anterioară. 

 Art. 7  Prezența  la  program  a  beneficiarilor este  obligatorie și se  va  face  conform  

planificării  întocmite. 

 Art. 8  Neprezentarea  la  programul  de  lucru a  beneficiarilor  venitului  minim  garantat  

care  au  obligaţia  să presteze  muncă  în  folosul  comunităţii  atrage  după  sine  suspendarea  plăţii  

sau  modificarea  cuantumului  ajutorului  social,  după  caz,  în  condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.  

416/2001,  cu completările şi modificările ulterioare, pe baza pontajului. 


