
 
                                        
 

                                                      R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
        CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
 

                                                         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 de ajutor social în anul 2023 
 

Consiliul local al comunei SĂGEATA  , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară  ;  
 
  Având în vedere :  

- referatul de aprobare  al domnului primar al comunei Săgeata, judeţul Buzău,  înregistrat 

sub nr.1  din 03.01.2023 ;  

      - raportul inspectorului din cadrul  compartimentului de autoritate tutelară şi  asistenţă 

socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata , inregistrat la nr.2 

din 03.01.2023; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata ;  

 În conformitate cu : 

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

garantat modificată şi completată ; 

      - prevederile art.28 alin (1) si (3) din Hotararea de Guvern nr.50/2011 , pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat ; 

     - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 

     - prevederile art.8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale , cu modificările şi completările ulterioare ; 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d” , alin. (7) lit. „b” , art. 139 alin. (1) coroborat cu 
art.5 lit.ee) şi art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare , 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

    Art.1  Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2023, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din 

familia beneficiară de ajutor social acordat conform  Legii nr.416/2001 privind venitul minim 



garantat , cu modificările şi completările ulterioare  , conform anexei  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre . 

   Art.2  În realizarea Planului de lucrări , Compartimentul de asistenţă socială si autoritate 

tutelară  din cadrul Primăriei comunei Săgeata are următoarele atribuţii : 

- gestionează munca la nivel local cu beneficiarii de ajutor social , fără a se putea 

depăşi regimul normal de lucru şi va asigura instructajul privind normele de 

tehnică a securităţii şi igena muncii , pentru toate persoanele care prestează 

acţiuni sau lucrări de interes local . 

- va ţine evidenţa orelor efectuate de beneficiarii de ajutor social într-un registru 

special . 

- va comunica la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială până pe data de 5 

ale ficecărei luni , situaţia privind orele de muncă efectuate şi activităţile prestate .  

     Art.3    Persoanele   responsabile cu repartizarea orelor de munca si evidenţa efectuarii 

orelor sunt domnul  Ilie Constantin, viceprimarul comunei  și  domnul   Calcan Valerică . 

     Art.4   Planul de actiuni aprobat potrivit art.1 la prezenta hotarare va fi defalcat pentru 

fiecare luna a anului in curs in funcţie de lucrarile specifice si de numarul de ore ce urmeaza a 

fi efectuate de beneficiarii ajutorului social apti de munca , prin grija viceprimarului comunei 

care îndeplineşte şi atribuţiile conferite de lege primarului. 

     Art.5  Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei 

hotărâri si o va comunica Institutiei Prefectului –Judeţul Buzău, Viceprimarului comunei ,d-lui  

Calcan Valerică, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău, compartimentului 

de asistenta sociala și autoritate tutelară, persoanelor si institutiilor interesate . 

 
            Preşedinte de Şedinţă , 
                Consilier local,    
                                                                                        Contrasemnează, 

                Gheorghe PANȚURU                                       Secretar general delegat al comunei  
 
                                                                                     Elena-Cristina TĂNASE  
   Nr.1 
   Săgeata  - Buzău, 31  ianuarie 2023 
 
      Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinara   din data de 
31.01.2023  cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din  OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ   cu un număr de 12 voturi pentru ,0  abţineri şi 0  voturi împotrivă, din numărul total de 
12 consilieri în funcţie şi  13 consilieri prezenţi la şedinţă.  
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