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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
 COMUNA PUIEŞTI  

CONSILIUL LOCAL PUIEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
 

 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 Puieşti  , judeţul Buzău ;  
Având în vedere :  
§ referatul de aprobare al primarului comunei Puieşti înregistrat la nr. 

18/2021  ; 
§ raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.19/2021; 
§ raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de 

Comisia de specialitate a Consiliului Local Puieşti  anexat la 
Hotărâre ;  

§ prevederile art. 28, alin.(2), lit.”a” şi alin.(3) din H.G. nr. 50 din 19 
ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare 

§ prevederile art. 6 , alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat cu modificările și completările ulterioare 

§ prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 În temeiul art. 129 alin.(2), lit.”d” , alin.(7) lit.”b”, art.139 
alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă pentru anul 2021 , PLANUL DE ACŢIUNI ŞI 
LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă 
lunar pentru beneficiarii de ajutor social, prevăzut în „ANEXA” care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2 Consilierul din cadrul compartimentului de resurse umane şi 
consilierul din cadrul compartimentului de asistenţă socială vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
  Art.3 Secretarul general al comunei va aduce la cunoștință publică 
prevederile prezentei hotărâri și o va comunica (Instituției Prefectului , 
Primarului comunei, Compartimentului de resurse umane, 
Compartimentului de asistenţă socială , Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Buzău etc. )  persoanelor și instituțiilor interesate. 
 
  Președinte de ședință,    Contrasemnează, 
       Consilier local,    Secretar general al comunei, 
    Nicolae Bălăceanu                Vali Voicu 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Nr.6, Puieşti  - Buzău, 25 ianuarie 2021 
 
                           
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din 
data de 25.01.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) (majoritate simplă) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un număr de 13 voturi ”pentru” , 0 ”abțineri”  și         
0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți la ședință. 



Pagina 3 din 5 
 

          Anexa la H.C.L. Puiești nr.6/25.01.2021 
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL-anul 2021 
Întocmit în conformitate cu prevederile art.6, alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat cu modificările și completările ulterioare  precum şi art.28, alin.(2), lit.”a” şi 

alin.(3) din HG nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.416/2001, actualizată  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Acţiuni şi lucrări întreprinse Termene de 
realizare* 

Resurse Responsabili 

1. Reabilitarea 
islazului comunal 

Curăţarea de mărăcinişuri resturi 
vegetale, etc şi asigurarea transferului 
acestora la locurile special destinate 

Lunile 3-4 Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001  

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

2. Plantare și 
întreținere liziere 
protecție salcâm 

Execuție manuală a gropilor,plantat 
arbori, lucrări de întreținere 

Lunile 3-5 Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

2. Întreţinere teren 
de sport ,Satul 
Puieştii de Jos 

Tăiat iarba Permanent  Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

3. Lucrări de 
curăţare manuală 

a albiei râului 
Rm.Sărat care 

traversează 
comuna Puieşti 

Îndepărtarea vegetaţiei specifice 
crescute în albia râului, îndepărtarea 
gunoaielor depozitate în aceste zone, 

decolmatare, săpături manuale 

Permanent  Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

4. Lucrări de 
întreţinere în 

zona cimitirelor, 
în satele : Puieştii 
de Jos, Puieştii de 

Sus, Nicoleşti, 
Dăscăleşti, 

Măcrina 

Îndepărtarea mărăcinişurilor, a 
resturilor vegetale, întreţinerea 

gardurilor. 

Permanent  Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

5. Întreţinere zonă 
centrală a satului 

Îndepărtarea mărăcinişurilor, a 
resturilor vegetale, întreţinerea 

Permanent  Beneficiarii 
Legii 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 
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Puieştii de Jos 
(cămin cultural, 
dispensar uman, 

şcoală) 

gardurilor, plantare de arbuşti, flori, 
etc. 

nr.416/2001 

6. Lucrări de 
întreţinere a 

zonei adiacente 
şcolilor , 

grădiniţelor şi 
bisericilor de pe 

raza comunei  

Curăţarea şanţurilor de scurgere a apei 
rezultată din ploi şi zăpezi, 

îndepărtarea mărăcinişurilor, a 
resturilor vegetale, a gunoaielor, 

întreţinerea acostamentelor, vopsirea şi 
reparaţia gardurilor,etc. 

Permanent  Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

7. Lucrări de 
întreţinere a 

acostamentului 
pe lungimea 
drumurilor 
comunale şi 

judeţene ,aflate 
pe raza comunei 

Puieşti 

Îndepărtarea mâlului şi a altor resturi 
rămase în aceste zone ca urmare a 

scurgerii apei rezultate din precipitaţii. 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

8. Lucrări de 
curăţare a 

resturilor vegetale 
aflate pe 
marginea 

drumurilor 
comunale şi 

judeţene , pe raza 
comunei Puieşti 

Curăţarea şanţurilor de scurgere a apei 
rezultată din ploi şi zăpezi, 

îndepărtarea resturilor vegetale, a 
mărăcinişurilor , a gunoaielor, 

întreţinerea acostamentelor 

Permanent Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

9. Lucrări de 
întreţinere în 

incinta curţilor 
instituţiilor 
publice din 

comună 

Îndepărtarea resturilor vegetale, a 
mărăcinişurilor, a gunoaielor, 

întreţinerea acostamentelor, vopsirea şi 
reparaţia gardurilor, etc.  

Permanent Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

10. Lucrări de 
demolare a 

construcţiilor 
dezactivate din 

domeniul privat al 

Demolarea propriu-zisă , selecţia 
materialelor refolosibile şi transferul 

acestora către locuri special amenajate, 
pregătirea terenurilor în vederea redării 

unei noi destinaţii 

Intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 
nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 
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comunei  
11. Alte activităţi de 

interes şi utilitate 
publică 

Asigurarea depozitelor de combustibil 
solid (lemn), diferite activităţi de 

întreţinere şi reparaţii , ocazionate de 
producerea unor fenomene naturale 

(ploi torenţiale, vânt puternic, incendii, 
cutremure, inundaţii) 

Intervenţii 
ocazionale 

Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

12. Întreţinerea în 
sezonul rece a 

drumurilor 
comunale şi 

judeţene de pe 
raza comunei 

Puieşti 

Îndepărtarea zăpezii cu mijloace 
mecanice şi manuale, împrăştierea 

materialelor antiderapante, etc. 

Lunile 10-12 
1-3 

Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

13. Depozitarea 
controlată a 

gunoiului de grajd 
în spațiile special 

amenajate 
întreținere liziere 
protecție salcâm 

Supravegherea modului de depozitare a 
gunoiului de grajd  

Permanent 
conform 
graficului 
prestabilit 

Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

14. Acţiuni  de 
depozitare 
selectivă a 
deşeurilor  

Selectarea pe categorii de produs a 
deşeurilor 

Permanent Beneficiarii 
Legii 

nr.416/2001 

Păun Costel 
Ștefan Ionel 

 
  Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,     Secretar general al comunei, 
    Nicolae Bălăceanu          Vali Voicu 
 
 
 
      
 

 
 


