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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind  aprobarea Planului de acţiuni sau de  lucrări de interes local stabilit pentru anul 2022,  

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. 713 din 25.01.2022; 
 nota de fundamentare  a  Viceprimarului  comunei  Valea  Râmnicului înreg. la nr. 714 din 25.01.2022; 
 raportul  de  specialitate  al  domnului  Porumb Silviu – asistent social înreg.  la nr.715 din 25.01. 2022; 
 raportul de avizare  al comisiei de specialitate  a  Consiliului  local  înregistrat la nr.716 din 25.01.2022; 
 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 2022,  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. 
 
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. 
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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. 
 
25.01.2022                                                                                                        VALEA  RÂMNICULUI 

 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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