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R O M Â N I A 
COMUNA SMEENI, 
 JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL SMEENI 
 
  

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES 
LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru 

beneficiarii legii 416/2001 
 

 
Consiliul local al comunei Smeeni  , judeţul Buzău ;  

Având în vedere :  
 
 

§ expunerea de motive a primarului comunei Smeeni dl. Andrei Ion 

inregistrata la nr. 1220/23.02.2020 ; 

§ avizul secretarului comunei Smeeni ,d-l Stanescu Anghel Luigi , dat pe 

proiectul de hotarâre; 

§ raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisia de 

specialitate a Consiliului Local Smeeni ,inregistrat sub nr.1221/23.02.2020;  

§ prevederile art. 28, alin.2, lit.a şi alin.3 din H.G. nr. 50 din 19 ianuarie 2011 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat; 

§ prevederile art. 6 , alin. (7) si alin.(8) din Legea nr. 416/2001 , privind venitul 

minim garantat modificată şi completată prin Legea nr.276/2010; 

  

 În temeiul art. 129 alin. ( 7 ) lit.”b”, alin (14) , art. 134 alin (1) lit.”a” ,ale art. 139 
coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚’’a’’  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1.  Se aprobă pentru anul 2020 , PLANUL DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE 

INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii 
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de ajutor social, prevăzut în „ANEXA” care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

Art.2. Planul de acţiuni aprobat potrivit art.1 la prezenta hotărâre va fi 

defalcat pentru fiecare lună a anului în curs în funcţie de lucrările specifice şi de 

numărul de ore ce urmează a fi efectuate de beneficiarii ajutorului social apţi de 

muncă, prin grija primarului. 

 

Art.3.  Viceprimarul comunei si persoana nominalizata prin dispozitia 

primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari . 

 

  Art.4.  Secretarul comunei va aduce la cunostiinta publica prevederile 

prezentei hotarari si va comunica (Institutiei Prefectului , Primarului comunei, 

viceprimarului comunei , persoanei responsabile , Agenţiei Judeţene pentru 

Prestaţii Sociale Buzău etc. )  persoanelor si institutiilor interesate . 

  

  																											
Preşedinte de şedinţă, 

Consilier local, 

Brânză Marian 
 Contrasemnează 
 Secretar  general UAT 
 Stănescu Anghel Luigi 
 
 
 
 
 
 

          Nr.  12 din  28.02.2020, com. Smeeni, jud.Buzau 
Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de  
28.02.2020 , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu un numar de 15  voturi „pentru”,0 „împotrivă” ,0   „abţineri” din totalul de 15 consilieri 
locali în funcţie, din care prezenţi  la şedinţă  15 . 

 


