
ROMANIA 

JUDETUL  BUZAU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  GURA TEGHII  

 

 

 HOTĂRÂRE 
 

 

privind aprobarea Planului de actiune a  categoriilor de lucrari de interes 

local 

pe care familiile beneficiare de prevederile Legii 416/2001  
 

         Consiliul Local al comunei Gura Teghii ,judetul Buzau; 

         Avand in vedere: 

         - referatul  de  aprobare al primarului comunei inregistrat la nr. 

414/18.01.2022; 

         -raportul de avizare al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului inregistrat la nr.415/18.01.2022 ; 

         - raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local 

nr............../..........................; 

          -prevederile art.6   din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

          - prevederile Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 416/2001; 

          - art.28 alin.(3) din Normele  Metodologice  de aplicare a prevederilor 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si aprobate prin HG nr.50/2011 

,cu modificarile si completarile ulterioare ; 

           In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.d) ,alin.(7) lit.b) ,art.139 alin.(1) 

,art.140 alin.(1),art.196 alin.(1) lit.a),art.197 alin.(1)-(2) ,alin.(4)-(5) ,art.198 

alin.(1)-(2) ,art.243 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

         Art.1. Se aproba  Planul de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 

2022  pentru repartizarea orelor de munca ce se vor  presta lunar de catre 

persoanele beneficiare de ajutor social , apte de munca ,in conformitate cu 

prevederile  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,conform anexei 1 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 



         Art. 2.Organizarea ,supravegherea,monitorizarea si controlul persoanelor 

apte de munca beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat,care au obligatia de a presta lunar actiuni sau lucrari de interes 

local ,se asigura de domnii : Iacob Ilie-  

referent,Bragau Virgiliu - referent. 

 

 

         Art.3 Secretarul comunei va  asigura comunicarea   prezentei  hotărâri 
autorităților  și   

persoanelor interesate . 

 
Nr. ......... 

DATA 31.01.2022               

GURA TEGHII 

 

                 Președinte de ședință,            
                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                 ICHIM GHEORGHE                          Secretar general,                                           

                                              

                                                                             DOROICAN DANIEL                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa ordinară din data de 

31.01.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu un nr. de 
....... voturi pentru, ...... abţineri şi ........ voturi impotriva , din numarul total de ........... consilieri în funcţie şi ....... 
consilieri prezenţi la şedinţă . 


