
                                        
 

                                                 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 2021 
 

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

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

Buzău,domnul Sorin Tănase, înregistrat sub nr. 3 din 21.01.2021  ;  

      - raportul inspectorului din cadrul  compartimentului de autoritate tutelară şi  

asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata , 

inregistrat la nr.4 din 21.01.2021; 

     - referatul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat la nr.5 din 21.01.2021; 

     - 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 ; 

      - prevedrile 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. 139alin. (1) coroborat cu 
art.5 lit.ee) şi art.196 alin (1) lia) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 
 



H O T Ă R Ă Ş T E : 

    Art.1  Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, 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  Ispas Marcel şi domnul Voinea Laurenţiu Ionuţ.  

      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 

Voinea Ionuţ Laurenţiu, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău, 

compartimentului de asistenta sociala și autoritate tutelară etc.)  persoanelor si institutiilor 

interesate . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ 
                   Consilier local ,                          Secretar General al Comunei Săgeata    
                BRATOSIN MARIUS                               Iancu Viorica Raimonda 
                                                                            
   Nr.2, SĂgeata – Buzău /29.01.2021 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei  Săgeata în şedinţa de ordinară din 

data  de 29.01.2021, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1)  din  OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12  voturi pentru, 0 

abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi 

la şedință 



Anexa  la HCL nr 2/29.02.2021.   
 
 

PLANUL DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 
ce va fi realizat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat în anul 2021 

 
 

Nr. 
Crt. 

Acţiunea sau lucrarea ce se va întreprinde Termen de 
realizare  

Resurse  

 
 
 
 
 
 

1. 

Lucrari de intretinere in zona  Primărie , Şcoli , Grădiniţe,  Centru 
medical de permanenţă : 

- curatarea şanţurilor de scurgere a apei rezultate din ploi şi zăpezi, 
- curatarea terenului de frunze , crengi , strangerea in gramezi si 

evacuarea acestuia ; 
- tăiat şi spart lemne de lemne de foc  

 
Permanent 

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
 
 
 
 
 

2. 

Lucrari de intretinere  a drumurilor , santurilor , podurilor si podetelor  : 
- sapatura manuala in santuri si rigole pentru scurgerea apelor ; 
- umplerea gropilor de pe drumurile pietruite cu pietris , piatra sparta  ; 
- varuirea manuala a parapetilor zidurilor de sprijin si a tulpinilor 

arborilor pe o inaltime de 1,20;m 
- curatirea manuala a zapezii de pe drumurile inzapezite,  
- indepartarea resturilor vegetale , aluviunilor si gunoaielor, 
- intretinerea si repararea zonelor deteriorate in zona podetelor . 
- efectuarea curateniei prin maturat stradal; 
- curatarea si intretinerea acostamentelor stâga , dreapta  ; 
- lucrari de igenizare in zona podeţelor prin decolmatare depuneri 

materiale din aluviuni , 
- tăierea arbuştilor . 
- intretinere trotuare  
- stângerea deşeurilor  

 Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

3 
 

Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile  
 -selectarea pe categorii de produs a deşeurilor  
 

 
Permanent 

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 



 
4. 

Lucrări de curăţare manuală a albiei râului Buzău ,care traversează 
comuna Săgeata  

- îndepărtarea vegetaţiei  , 
- îndepărtarea gunoaielor depozitate în aceste zone , 
- întreţinerea malurilor , 
- decolmatarea de aluviuni   
- colectarea selectivă a deseurilor din materiale reciclabile. 

 

Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
 
 

5. 

Intretinerea  Bazei sportive din satul Sageata  : 
- taiat iarba şi igenizat  
- colectarea deseurilor  
- toaletarea pomilor si arbustilor 
- lucrări de întreţinere a tribunei şi clădirii  

 
Permanent  

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
 

6. 
 

 
Intretinerea in sezonul rece a drumurilor comunale , satesti si judetene  
de pe raza comunei Sageata: 
        - indepartarea zapezii cu mijloace mecanice si manuale 
        - împrăştierea de material antiderapant  

Noiembrie , 
decembrie , 
ianuarie , 
februarie, 

martie 
 

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
 
7 

 
Intretinerea izlazului comunal  

- indepartarea maracinişului, resturilor vegetale si gunoaielor  
şi asigurarea transferului acestora la locurile special destinate , 

- transportul resturilor vegetale şi a gunoiului la locurile speciale  
- executarea de şanţuri pentru elimanarea excesului de umiditate 
- distrugerea muşuroaielor   

Martie - Mai,  
 

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

 
 
8 

 
Salubrizarea drumurilor săteşti din toate satele aparţinătoare comunei 
Săgeata : 

- măturat stradal  
- întreţinere trotuare, 
- colectare selectivă a deşeurilor  

Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

9 Toaletarea arborilor de pe raza comunei Sageata  
      -tăiere, curăţire şi îndepărtarea materialului lemnos în spaţii special 
amenajate pentru vizibilitate şi funcţionarea în bune condiţii a energiei 
electrice . 
 

Permanent  Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 



10 Întreţinere , curăţenie cămin cultural  
- măturat , şters praful , spălat pardoseala, igenizare  
- plantat flori şi arbuşti în incinta căminului cultural  
- întreţinerea trotuarelor  
- îndepărtarea gunoielor şi colectarea selectivă a deşeurilor . 

 

Permanent  Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

11 Lucrări de salubrizare a staţiilor de autobuz 
- strângerea gunoaielor  
- curăţenia în interiorul şi exteriorul staţiei de autobuz 
-  

Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

12 Lucrări de întreţinere şi igenizare a cimitirelor din comună  
- îndepărtarea resturilor vegetale  
- colectarea gunoielor  
- întreţinerea gardurilor  
-  

Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

13 Lucrări de întreţinere şi amenajare a parcurilor de pe raza comunei 
Săgeata: 

- plantarea de flori şi arbuşti, 
- întreţinerea dotarilor   
- întreținerea arbuștilor ornamentali , gayonului și a florilor , 
- măturat alei parc , 
- colectarea gunoaielor și deșeurilor, 
- reparat bancile și cosurile de gunoi  
-  

Lunile  
martie 
octombrie  

Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 

14 Alte lucrări neprevăzute  Permanent Beneficiarii  
Legii 

nr.416/2001 
 
NOTĂ: Planul de acţiuni anual se va defalca pentru fiecare lună cu lucrările specifice în funcţie de persoanele şi numărul de ore ce trebuie 
efectuate pentru respectivele lucrări. 
    
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                         BRATOSIN MARIUS                                                                                        VIORICA RAIMONDA IANCU 
 
  


