
 
 

                            R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PODGORIA 

  
 
 

HOTARAREA    NR. 2 
 

privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local 
stabilit  pentru anul 2019 pentru persoanele majore  apte de munca    
din familiile beneficiare  ale Legii nr. 416/2001 privind  venitul minim 

garantat, cu modificarile si completarile ulterioare  

 
 Consiliul Local  al comunei Podgoria, judeţul Buzău, întrunit in sedinta 

ordinara pe luna IANUARIE   in data de 31.01.2019,  
Având in vedere:  

- prevederile art. 6 alin. (2), alin.(3),  alin.(4),   alin.(6)-(10) din Legea nr. 
416/2001, privind venitul minim garantat,   modificata  si completata ulterior; 

- prevederile art 28  din H.G. nr. 50/2011  privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a  prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat; 

- expunerea de motive initiata de Primarul comunei, inregistrata sub nr. 
286/21.01.2019; 

-referatul viceprimarului comunei, inregistrat sub nr. 287/21.01.2019; 

-raportul comun de avizare al  comisiilor de specialitate inregistrat sub 
nr.453/31.01.2019; 
 

In temeiul prevederilor  36 alin. (2)  lit.”d”,  alin.(6)  lit”a” pct. 2, art. 45 
alin.(1) si  si art.115 alin. „1” lit. „b”  din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art. 1.  Se  aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local  

pentru repartizarea orelor  persoanelor apte de munca  din familiile 
beneficiare de venit minim garantat (conform Legii nr. 416/2001privind 

venitul minim garantat, modificată si completată ulterior) pentru anul 
2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 



 Art. 2. (1). Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor 
Legii nr. 416/2001, modificată si completată ulterior, una sau mai multe 

persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din 
familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, 

acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de 
lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. 

(2). Fac excepţie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care ajutorul 

social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de 
muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată. 

(3). Orele de muncă prevăzute la alin. (1) şi (2) se însumează pentru toate 

persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social şi se 
calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază 

familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a 
timpului de muncă. 

(4).În situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau 
lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a 

pierdut total ori parţial capacitatea de muncă, obligaţia de a presta acţiunile 
sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (1) se transferă celorlalte 
persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului. 

 
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  

viceprimarul comunei, dl. Iorga Damian  si referentul cu atributii de asistenta 

sociala  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Podgoria, 
d-na  Enache   Veronica. 

 
       Art. 4. Secretarul comunei va comunica cate un exemplar persoanelor si 
institutiilor interesate in termen. 

 
Podgoria  
Nr. 2 din 31.01.2019    Presedinte  de sedinta 

     
Contrasemneaza,       Milea Neculai    

Secretar ,  
 
Rapeanu Violeta  

 
 

 
 
 

 

         Prezenta hotarare a fost aprobata de Consiliul local al comunei Podgoria in sedinta   
ORDINARA   din 31.01.2019   cu respectarea prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001  
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
un numar de  …12... voturi pentru, ..-.. voturi impotriva,  …-…... voturi abtinere    din  numarul 

total de  13  consilieri locali validati in functie  si   de  …12… consilieri locali prezenti la 

sedinta 
 


