
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
  
 

 
HOTĂRÂREA nr. 2 

 
privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local 

stabilit  pentru anul 2021 pentru persoanele majore  apte de munca    din 

familiile beneficiare  ale Legii nr. 416/2001 privind  venitul minim garantat 
 

  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

ORDINARA   in data de 29.01.2021; 

Avand in vedere: 

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
59 din 5.01.2021; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 61 din 5.01.2021; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare  

economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si 
privat  al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului , 

servicii si comert, inregistrat sub nr.331din 29.01.2021; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 

sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat 
sub nr. 330 din 29.01.2021; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica 

locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
inregistrat sub nr. 328 din 29.01.2021; 

  prevederile art. 6 alin. (2)-(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; 

 prevederile art.129 , alin.(l), alin.(2), lit.”d” , alin.7 , lit.”b” din Legea 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 

 
 Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare ;  

 
            În temeiul prevederilor art.134 , alin.(1), alin.(3), lit.”a”,art. 129 
alin.(1),alin.(2) lit.d) si alin.(7) lit b),  art. 196, alin.1) lit.a), si art. 197, 

alin. (1) si (4) din O.U.G. 57/2019-Codul administrativ, 

 
 



H O T Ă R A Ș T E : 
 

Art. 1.  Se  aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local stabilit  

pentru anul 2021 pentru persoanele majore  apte de munca    din familiile 

beneficiare  ale Legii nr. 416/2001 privind  venitul minim garantat, 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. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Podgoria  
şi Institutiei Prefectului, judeţul Buzău şi se aduce la cunoştinţa publică prin 

afişare la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei.  
 
Nr. 2 
Data : 29.01.2021 

 

Presedinte de sedinta,  

Iacob Ana Viorica 

 Contrasemneaza,  

      Secretar general, 

Răpeanu Violeta 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in 

şedinţa ORDINARA din data de 29.01.2021, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.3 

lit.(c)  (majoritate   absoluta)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 

număr de 12  voturi pentru, 0 voturi abţineri si 0 voturi împotriva din numărul total de 13 

consilieri locali validati in funcţie si 12 consilieri locali prezenţi la sedinta . 
 



 

 

ANEXA nr.1 

La Hotararea Consiliului local al comunei Podgoria nr. 2 din 29.01.2021 

 
 

 
Planul de actiuni sau lucrari de interes local stabilit  

pentru anul 2021 pentru persoanele majore  apte de munca, 
din familiile beneficiare  ale Legii nr. 416/2001 privind  
venitul minim garantat 

 
 Pentru repartizarea orelor  de munca  persoanelor apte de munca  din 

familiile beneficiare de venit minim garantat (conform Legii nr. 416/2001) pentru 
anul 2021, se stabilesc urmatoarele actiuni edilitar - gospodaresti ce vor fi 
executate la nivelul celor cinci sate apartinatoare comunei Podgoria: Podgoria, 

Oratia, Cotatcu, Plesesti si Tabacari, astfel:  
 

 curatirea locurilor speciale de depozitare  a gunoielor (strans peturi, mase 
plastice, hartii, carton,etc si valorificarea acestora); 

 

 curatirea santurilor de scurgere,  a strazilor si locurilor publice  (camine 
culturale, scoli, dispensare,  biserici,  terenuri  de sport, Primarie, etc.)  

 
 curatenia izlazului comunal, constand in : distrugerea musuroaielor, a 

cioturilor, buturugilor si resturilor vegetale, taierea arbustilor si a 

maracinilor; distrugerea buruienilor si plantelor toxice care afecteaza  
calitatea pasunii si sanatatea animalelor ; 

 

 intretinerea rigolelor si a canalelor de colectare a apelor pluviale de pe toate 
categoriile de drumuri din comuna prin actiuni de indepartarea resturilor 

vegetale, indepartarea aluviunilor si a gunoaielor, intretinerea si repararea 
zonelor deteriorate; 

 

 lucrari de intretinere si de curatare a incintelor curtilor institutiilor publice 
din comuna (Primarie, scoli, gradinite, camine culturale, biserici, 

manastire, dispensare,etc.) prin actiuni de indepartare a resturilor vegetale 
a maracinisurilor si a gunoaielor; 

 

 tunderea  ierbii de pe acostamentul drumurilor comunale si satesti, iar 
acolo unde situatia o va impune,  indepartarea pamantului  ce impiedica 
scurgerea apei pluviale in santuri; 

 
 indepartarea gardului viu, a arbustilor si maracinilor existenti pe marginea 

drumurilor  comunale si  drumurilor satesti  din satele apartinatoare 
Comunei Podgoria; 

 

 toaletarea  copacilor existenti pe aliniamentul  tuturor strazilor  din 
intravilanul si extravilanul satelor componente  ale comunei; 

 

 indepartarea zapezii cu mijloace mecanice si manual, imprastierea 
materialului antiderapant pe toate drumurile din comuna si din incinta 



institutiilor de pe raza comunei Podgoria (scoli, gradinite, manastire, 
biserici, camine culturale, dispensare, sediul Primariei etc); 

 
 in perioada de primavara efectuarea    lucrarilor de  varuire a tulpinilor 

pomilor  stradali,  amenajarea spatiilor   verzi din incinta  institutiilor de pe 
raza comunei (camine culturale, scoli, dispensare,  biserici, manastire,  
teren de sport)  ; 

 
 montarea   semnelor  de circulatie   pe  aliniamentul  drumurilor  existente 

in comuna;           

 taierea manuala si mecanica a materialului lemnos si depozitarea acestuia 
in locatiile special amenajate la scolile si gradinitele din comuna si la 

sediul Primariei Podgoria; 
 

 participarea la orice tip de activitati de intretinere si   reparatii ocazionate 

de   producerea  unor fenomene   naturale (ploi  torentiale,  vant puternic, 
incendii, cutremure, inundatii, etc) daca este cazul; 

 
 lucrari specifice de amenajare si intretinere (taiat iarba, curatat santuri de 

scurgere, reparatii garduri, varuit pomi, etc) in incinta stadionului   din 

satul Cotatcu dar si a terenului sportiv din incinta unitatii de invatamant 
Podgoria; 

 

 lucrari de curatire si intretinere  atat a albiei cat si  pe marginile paraurilor   
Cotatcu si  Valea Ciresului  si a raului Rm Sarat  pe portiunea Tabacari - 

Cartierul Zidari, prin urmatoarele actiuni: curatarea malurilor de vegetatie, 
decolmatarea de aluviuni si colectarea selective a gunoaielor; 

 

 lucrari de intretinere a cimitirelor din comuna prin actiuni de indepartare a 
resturilor vegetale, a maracinisurilor, a gunoaielor si transportarea 
acestora in locuri special amenajate, varuirea pomilor, vopsirea, varuirea si 

repararea gardurilor si intretinerea zonelor cu spatii verzi.  
 

Orele de muncă   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. 

  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 mentionate anterior, acestea  se transferă celorlalte 

persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului. 

 

Primarul comunei Podgoria,  

Chiru Marius - Viorel 

 

 

 

 


