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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL 
POŞTA CÂLNĂU 

 Nr. 47/09.12.2020 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aporobarea planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local în comuna Posta Câlnau, judeţul Buzau, pentru anul  2021 

in aplicarea  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
 

                Consiliul Local al comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău. 
                          Având în vedere : 
               -  Referatul de aprobare al primarului  comunei Poșta Câlnău înregistrat la nr.  153/09.12.2020 ; 
                 -  Raportul compartimentului de resort nr.154/09.12.2020 ;               
                 - Avizul  secretarului dat pe proiectul de hotarâre  nr .47/09.12.2020; 
     - Avizele  comisiilor de  specialitate   nr.  155/09.12.2020 ; 

    - In baza prevederilor  art.6. alin.(2),(7),(8) si (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

   - Analizând prevederile art.18 lit d) si art. 22  al H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si modificarile aduse de HG 
57/2012;   

- Analinzind prevederile art.18  alin 1  din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor 
neprivative de libertate 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin (1), ale art. 139 alin (1)  și art 196 lit.a. din OUG nr 57/2019  
privind Codul administrativ  

HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aproba  planul lunar de lucrari de interes local ce se vor desfăşura la nivelul comunei Posta Câlnau 
în anul 2021, de catre beneficiarii de ajutor social, care au obligatia prestarii unui numar de ore de munca in folosul 
comunitatii conform 416/2001 cu modificarile ulterioare, plan prevazut în anexa 1 la prezenta hotărâre.  

Art.2  Planul de  actiuni sau lucrari  de interes  local  anual  privind  obiectivele si lucrarile  comunitare, 
aprobate la  art. 1, va fi  aplicat  si pentru persoanele sau minorii  pentru care  instanta de judecata a stabilit  obligatia 
de a presta o  activitate  neremunerata  intr-o  institutie de interes public (munca in folosul comunitatii). 

Art.3 (1) Prevederile  prezentei  hotarari  vor fi duse la indeplinire  de  Consilierul Primarului,  Belu Ionuț 
Adrian, responsabil  cu  evidenta efectuarii orelor de munca  prestate  de catre  beneficiarii prevederilor  Legii  nr. 
416/2001. 

         (2) Dl. Arsene Fanel Viorel, viceprimar,  va asigura evidenta efectuarii orelor de munca  prestate  de  
catre  persoanele sau minorii pentru care  instanta de judecata a impus  obigatia  de a presta o activitate  neremunerata  
intr-o  institutie  de nivel public  la nivelul comunei Posta Câlnau. 

         (3) Dl. Arsene Fanel Viorel, viceprimar,  va asigura instructajul  privind  normele de  tehnica a 
securitatii  muncii   pentru toate persoanele care  presteaza  actiuni  ori lucrari de interes  local  sau munca in folosul 
comunitatii. 
           Art. 4. Se aproba  normele de lucru pentru stabilirea volumului fizic de lucrari care trebuie  realizate intr-o zi 
de munca de 8 ore  prevazute in anexa nr.2. 
            Art. 5. Domnul primar Munteanu Sorin va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            Art.  6.  Anexele 1-2  fac parte integranta  din prezenta  hotarâre.  
            Art. 7. Secretarul general delegat al comunei  va  comunica prezenta hotărâre unităţilor şi persoanelor 
interesate. 
            
                                                                     INIȚIATOR, 
                                                                 PRIMAR, 
                                                                MUNTEANU SORIN 
                                                     
                                                                                                                                CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                         SECRETAR  GENERAL DELEGAT AL U.A.T, 
                                                                                                                                        ENACHE ANA 
 
 
 


