
 

 
             R O M Â N I A 

               JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 
______CONSILIUL LOCAL BOZIORU_______ 

                             

PROIECT 

 

HOTĂRÂRE  
Privind  aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU 

ACŢIUNI  DE INTERES LOCAL PE ANUL 2022” beneficiarilor de 
ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei 

Bozioru, judeţul Buzău 
 

    Consiliul Local al Comunei Bozioru, Judetul Buzău, întrunit în 
şedinţă 

 Având în vedere: 
 referatul de aprobare al domnului Primar al  comunei Bozioru, 

înregistrat la nr. 3.426/18.11.2021; 
 raportul compartimentului de  specialitate, înregistrat sub 

nr.3.427/18.11.2021; 
  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru 

înregistrate la nr.   /   /    /…….2021; 
 art.6, alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, actualizata; 
  art.28, alin.(3) din Anexa la H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea 

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

 Prevederile HGR nr.778/11.11.2013 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, modificată 
şi completată, aprobată prin HG nr.50/2011 privind venitul minim 
garantat;  

 Art.129 alin.(1) şi (2), lit.a), d), alin. 4 lit.e),  din OUG 
nr.57/2019; 
     În temeiul art.139 alin. (1) şi 196 alin. (1) lit. a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTARĂŞTE: 

 
      Art.1. Se aproba ,,Planul anual de lucrări sau  acţiuni de 
interes local pe anul 2022” , ce vor fi executate de către beneficiarii 
de venit minim garantat conform  Legii 416/2001 modificată şi 
completată, conform Anexei care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 
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     Art.2. Viceprimarul Comunei Bozioru va  duce la îndeplinire 
prevedetile prezentei hotărâri conform ,,Planului anual de lucrări sau  
acţiuni de interes local pe anul 2022” aprobat  la  art.1. 

     Art.3. Secretarul general al Comunei Bozioru, Judetul Buzău, va 
comunica prezenta hotărâre persoanelor si instituţiilor interesate şi va 
face publicitatea cerută de lege. 
 
   Nr.42/18.11.2021 
    BOZIORU 
 
  INIŢIATOR, 
                   PRIMAR: 
             GRIGORE Valentin 
      
           ……………………           

CONTRASEMNEAZĂ, 
                 Secretar general comună, 
                                                           OPREA MIRELA 
 

                                                                          …………………. 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
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website: www.comunabozioru.ro; e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Nr. 3.426/18.1.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

 La Proiectul de hotărâre privind  aprobarea ,,PLANULUI ANUAL 
DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI  DE INTERES LOCA PE ANUL  2022” 

beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la 
nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău 

 

 
Stimati consilieri, 
 
 În fiecare an, urmare a schimbărilor legislative care au survenit în 
acordarea ajutoarelor sociale, autorităţile administraţiei publice locale 
au obligatia de a întocmi si aproba planificări ale lucrărilor si 
acţiunilor ce se vor realiza anual cu forţa de muncă constituită din 
cadrul beneficiarilor  Legii nr.416/2001, privind venitul minim 
garantat. Aceste lucrări vor conduce la o mai bună gospodărire a 
localităţii, la înfrumuseţarea acesteia, precum si la realizarea unor 
constructii uşoare care nu necesită forţă de muncă calificată. 
  Pentru anul 2022, ne-am propus un anumit Program pe 
care îl voi citi în continuare si pe care va rog sa îl completaţi cu 
lucrările si acţiunile pe care le consideraţi necesare. 
 
 

   Primar, 
  Grigore Valentin 

 
 …………………………

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s
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Nr. 3.427/ 18.11.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La Proiectul de hotărâre privind  aprobarea ,,PLANULUI ANUAL DE 

LUCRĂRI SAU ACŢIUNI  DE INTERES LOCA PE ANUL  2022” beneficiarilor 
de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei 

Bozioru, judeţul Buzău 
 
 
    Prevederile art.28, alin.(3) din H.G.nr.50/2011 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, coroborate cu cele ale art.6, alin.(7) din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, prevad ca autoritatile 
publice locale au obligatia de a intocmi si aproba plan de lucrari si 
actiuni ce se vor realiza anual cu forta de munca formata din 
beneficiarii venitului minim garantat. 

   Un astfel de plan este supus azi atentiei dumneavoastră, plan în 
care noi am prevăzut lucrările si acţiunile pe care le-am considerat 
necesare a fi efectuate la nivelul comunei noastre si pe care vă rog sa-l 
completaţi şi cu alte lucrări pe care le consideraţi necesare. 

     În concluzie, vă solicit aprobarea Proiectului de hotărâre  privind 
aprobarea  ,,PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI  DE INTERES 
LOCAL PE ANUL  2022” beneficiarilor de ajutor social conform Legii 
nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, în forma în care a fost iniţiată. 

 
 

Referent superior, 
Buduianu Liliana 

  
 …………………………. 
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ROMÂNIA                                                                                       ANEXA                                                         
JUDEȚUL BUZĂU                                                                            la H.C.L. nr.   din  
CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 
 
 
 

 PLAN DE ACȚIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2022 
 
 
 

Nr. crt. Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termen de 

realizare 

Resurse 

 

1. Lucrări de întreținere pe 
domeniul public şi de la 
populaţie 

- Adunarea deșeurilor menajere  
și a PET-urilor de pe domeniul 
public. 
- selecţionarea, colectarea şi 
transportul deşeurilor 
menajere de la populaţie 

Lunile 
1 - 12  

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 

2. Lucrări de drumuri - Întreţinerea pentru a fi in 
permanenta viabile a 
drumurilor comunale si a 
ulitelor satesti (amenajare sau 
curatare santuri pluviale, 
balastare, deszapezire, 
amenajare sau intretinere 
podete). 
 

1 - 12  

3. Lucrări spaţii publice Întreţinerea si amanejarea 
spatiilor publice din localitate – 
parcuri, curti institutii (curatat 
si varuit pomi, reparat garduri, 
ecologizare). 

3 - 9  



4. Instituţii publice locale Asigurarea lemnelor de foc 
pentru institutiile publice din 
localitate (carat, taiat, crapat, 
depozitat). 

 
8 -12 

 

5. Lucrări de amenajare  Lucrari si actiuni legate de 
Sarbatoarea Traditionala de 
Sf.Ilie – 20 iulie (amenajare 
spatiu targ, curatenie si 
ecologizare ulterioara). 

 
6 – 7  

 

6. Lucrări şi acţiuni pentru 
unităţile de învăţământ 

Lucrari si actiuni pentru 
pregatirea unitatilor de 
invatamant in vederea inceperii 
anului scolar (curatenie, 
asigurarea apei curente, 
verificarea instalatiilor sanitare 
si repararea acestora – acolo 
unde este cazul). 
 

 
7 - 9 

 

7. Acţiuni igienizare Actiuni de defrisare, curatare, 
imprastiat musoroaie pe 
pasunile si fanetele proprietate 
ale localitatii 

 
4 - 5 

 

8. Lucrări aşezăminte de 
cult 

Intretinerea si amanejarea 
spatiilor apartinand 
asezamintelor de cult de pe 
raza comunei Bozioru cimitire 
si curti (curatat si varuit pomi, 
reparat garduri, ecologizare). 
 

 
 

3 - 8 

 

9. Activităţi de sprijin 
SVSU Bozioru 

Activitati de sprijinire a 
serviciului voluntar pentru 
situatii de urgenta 

 
1-12 

 



10. Alte lucrări Alte lucrări si acţiuni în funcţie 
de necesităţi 

 
1- 12 

 

 
NOTA: Luna 1 –  ianuarie, luna 12 – decembrie 
 

 
 

 
 
 Preşedinte de şedinţă                                                                         Avizat pentru legalitate, 
                      JIPA Lucia    Secretar general comună  
 OPREA Mirela 
 
 ………………………. 
 ………………….. 


