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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr.2 din 28.01.2021 

 
privind  aprobarea Planului de acţiuni sau de  lucrări de interes local 

stabilit pentru anul 2021, pentru persoanele apte de muncă din familiile 
beneficiare ale Legii nr.416/2001  

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
• referatul de  aprobare al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la    

nr. 679 din 22.01.2021; 
• nota de fundamentare  a  Viceprimarului  comunei  Valea  Râmnicului înreg. la    

nr. 681 din 22.01.2021; 
• raportul  de  specialitate  al  domnului  Porumb Silviu – asistent social înreg.  la 

nr.680 din 22.01. 2021; 
• raportul de avizare  al comisiei de specialitate  a  Consiliului  local  înregistrat la 

nr.682 din 22.01.2021; 
• prevederile art. 28  alin.1, alin.2  lit.a şi  alin.3 din H.G.  nr. 50 / 2011 pentru 

aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art. 6  alin. 7 – 9  din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile H.G. nr.57/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, aprobate prin  Hotărârea  Guvernului  nr. 50/2011, a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011; 

• prevederile art.129  alin.2 lit.d și alin.7 lit.b  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ ;   

• În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și 
alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de  lucrări de interes local stabilit pentru anul 
2021,  pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim 
garantat (conform Legii nr.416/2001), conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2.  a) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat au 
obligaţia de a efectua acţiunile şi lucrările de interes local, în funcţie de numărul de ore 
calculate proporţional cu cuantumul ajutorului social.  
 
   b) Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de 
care beneficiază familia sau persoana singură, cu tarif orar corespunzător, salariului 
minim garantat în plată, raportată la durata medie lunară a timpului de muncă.   
 
   c) Norma de muncă pe zi este de maxim 8 ore. 
 
Art.3.Viceprimarul comunei Valea Râmnicului  va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

      28.01.2021                              VALEA RÂMNICULUI 
 

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                            
       Enache Victor                                                         Secretar general, 
                                                                                        Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința 

ordinară din 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul total de 
15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.       
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Anexa nr.1 la H.C.L  nr. 2 / 2021  
PLANUL DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

ce va fi realizat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat în anul 2021 
 

Nr. 
Crt. 

Acţiunea sau lucrarea ce se va întreprinde Locul de 
desfăşurare 

Persoanele 
răspunzătoare 

1. INTREŢINEREA ŞI REPAREA DE STRĂZI, DRUMURI, ŞANTURI, PODURI ŞI PODEŢE : 
-curăţarea şi îndepărtarea de pe platforma drumurilor a pământului, potmolului, bolovanilor, etc. 
-strângerea în grămezi a materialului rezultat şi încărcarea acestuia în remorci;  
-curaţarea şanturilor de scurgere,  a străzilor şi locurilor publice  ( cămine culturale, sală de sport, teren  
 de  fotbal, unităţi de învăţământ, dispensare,  biserici ) ; 
-îndepartarea zăpezii  şi a gheţii de pe străzi şi trotuare; 
-se va cosi  iarba de pe acostamentul drumurilor comunale, iar acolo unde situaţia o va impune,  se va  
 îndeparta pământul ce impiedică scurgerea apei pluviale în şanturi; 
-executarea şi întretinerea şanturilor existente, respectiv:  decolmatarea şi curăţarea acestora; 
-îndepartarea gardului viu, a arbuştilor şi mărăcinilor existenţi pe marginea drumurilor  comunale;  
-toaletarea  copacilor existenţi pe aliniamentul  tuturor strazilor  din intravilanul satelor componente   
 ale  comunei; 

 
Toate satele 

Viceprimar, 
Enache Victor  

 

2. REPARAREA ŞI INTREŢINEREA – PRIMĂRIEI, SĂLII DE SPORT, DISPENSARE, UNITĂŢI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT, PARCĂRI, BISERICI, ETC: 
-curaţarea şanturilor de scurgere,  a străzilor şi locurilor publice  ( cămine culturale, sală de sport, teren  
 de  fotbal, unităţi de învăţământ, dispensare,  biserici )   ; 
-curăţarea locurilor speciale de depozitare  a gunoielor ( strâns peturi, mase plastice, hârtii, carton,etc  
 şi  valorificarea acestora); 
-sortarea şi valorificarea  resurselor materiale refolosibile; 
-amenajarea şi intreţinerea spaţiilor verzi, a terenurilor de sport şi de joacă  pentru copii; 
-în perioada de primavară se vor efectua   lucrări de  văruire a tulpinilor pomilor  stradali,  se vor  
 amenaja  spaţiile  verzi din incinta  instituţiilor de pe raza comunei ( camine culturale, scoli,  
 dispensare,  biserici) .  

 
primarie; 

sala de sport, 
dispensare, 
unităţi de 

învăţământ 
biserici, 
parcări; 

 
Viceprimar, 

Enache Victor 
 

3. AMENAJAREA ŞI REGULARIZAREA ŞANŢURILOR ÎN VEDEREA SCURGERII APELOR 
PLUVIALE  ÎN ZONA DE RESPONSABILITATE A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE  : 
-curaţarea şanturilor de scurgere,  a străzilor şi locurilor publice  ( cămine culturale, sală de sport, teren  
 de  fotbal, unităţi de învăţământ, dispensare,  biserici )   ; 
-curăţarea si salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de ape, asanarea terenurilor insalubre şi  
 prevenirea poluării apelor; 
-executarea şi întretinerea şanturilor existente, respectiv:  decolmatarea şi curăţarea acestora; 
 

 
 

Raza 
administrativ 

teritoriala  

 
Viceprimar, 

Enache Victor 
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  4. CURĂȚAREA ȘI INTREȚINEREA LOCURILOR DE JOACĂ, TERENURILOR DE SPORT, 
CENTRULU DE AGREMENT MULTIFUNCȚIONAL,  ZONELOR ȘI SPAȚIILOR VERZI ȘI ZONA 
CIMITIRELOR :  
-curăţarea  constând în : îndepărtarea mărăcinilor, resturilor vegetale, cioturilor, tăierea arbuştilor, cosirea ierbii, 
toaletarea pomilor;  
-înreținerea constând în : văruirea pomilor, colectarea selectivă a deşeurilor, înreținerea și vopsirea gardurilor,  
a băncilor și a balustradelor, plantarea florilor;  

 
Toate satele 

Viceprimar, 
Enache Victor  

 
NOTĂ: Planul de acţiuni anual se va defalca pentru fiecare lună cu lucrările specifice în funcţie de persoanele şi numărul de ore ce trebuie efectuate pentru 
respectivele lucrări. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 
Consilier local ,   

                      


