
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 
2015,pentru repartizarea orelor de muncă desfăşurate de beneficiarii prevederilor  

Legii nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu , judeţul Buzău 
 
 
 

     Consiliul Local Unguriu, judeţul Buzău, 
      Având în vedere :  
  -  expunerea de motive a primarului comunei Unguriu nr. 4994/ 2014 ;  
  - raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al primarului comunei Unguriu  , înregistrat la nr. 4995 / 2014  ; 
  - avizul comisiilor  de specialitate ale Consiliului local Unguriu ; 
  - prevederile art. 6 alin. (7) –(9) din Legea nr.416/2001  , actualizată , privind  
venitul minim garantat ; 
  - prevederile art. 28 alin (3)  din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
 

            În temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin. (1) Lit. “b” din legea 215 / 2001, 
privind administraţia publică locală , republicată ,cu modificările şi completările 
ulterioare ,  emite următoarea   

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1. Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2015, 
pentru repartizarea orelor de muncă desfăşurate de beneficiarii prevederilor Legii 
nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu , judeţul Buzău, conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre , care face parte integrantă din aceasta . 
Art.2. Viceprimarul comunei Unguriu şi compartimentul asistenţă socială din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unguriu vor pune în 
aplicare  prevederile prezentei hotărâri . 
Art.3. Secretarul comunei va asigura publicitatea  cerută  de  lege şi va transmite 
prezenta hotărâre autorităţilor ,  instituţiilor şi persoanelor interesate . 

             

            PREŞEDINTE SEDINŢĂ   , 
Consilier Stăruiala Grigore                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                                             Jr. Marin Adrian-Vasile 
 

 

 

Unguriu , 11.12.2014 

Nr. 41 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din 
data de 11.12.2014, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei 

publice locale , republicată şi actualizată , cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 
împotrivă , din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă 

 



 

ANEXA  NR. 1  

La H.C.L.  UNGURIU  nr. 41 / 2014 

 
PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI  DE INTERES  LOCAL / 2015 

intocmit  in  conformitate  cu prevederile  Legii 416/2001  cu modificarile si completarile ulterioare 
 

Nr.  

crt 

Obiectiv Actiuni  si masuri  intreprinse Termene de realizare Resurse Responsabili  

1 Lucrari  de curatare  manuala  a  

rigolelor si santurilor  pentru a  

se  asigura  scurgerea apei 

pluvial  si topirea zapezii  

Indepartarea resturilor  vegetale, 

a maracinisurilor, gunoaielor.  

 

IANUARIE - DECEMBRIE 

 

Beneficiarii  

Legii 

416/2001 

 

VICEPRIMAR 

 

 

2 Dezapezirea cailor de acces, a 

trotuarelor  greu accesibile si 

asigurarea  in  permanenta a 

cailor  de acces la  scoala, 

cabinet  medical, biserica, 

primarie.  

Indepartarea  zapezii  cu  cu  

mijloace  manuale.   

 

IANUARIE - MARTIE 

OCTOMBRIE- 

DECEMBRIE 

 

Beneficiarii  

Legii 

416/2001 

 

VICEPRIMAR 

 

 

3 Intretinerea  curateniei islazului  

comunal 

Curatarea de maracinisuri, 

resturi vegetale.  

 

IANUARIE - DECEMBRIE 

 

Beneficiarii  

Legii 

416/2001 

 

VICEPRIMAR 

 

 

4 Lucrari de intretinere  a zonei  

adiacente a  Scolii  cu  cls  I-

VIII  Ing. Oprisan  Iarca  

Unguriu  

Curatarea  santurilor  de  

scurgere a apei rezultate  din ploi 

si zapezi, indepartarea resturilor  

vegetale, a  gunoaielor, 

intretinerea acostamentelor, 

varuirea gardului.   

 

IANUARIE - DECEMBRIE 

 

Beneficiarii  

Legii 

416/2001 

 

VICEPRIMAR 

 

 



5 Efectuarea si  intretinerea  

curateniei  pe malul  drept al  

raului Buzau 

Indepartarea resturilor  vegetale, 

a maracinisurilor, gunoaielor. 

 

IANUARIE - DECEMBRIE 

 

Beneficiarii  

Legii 

416/2001 

 

VICEPRIMAR 

 

 

6 Activitati  de interes si utilitate 

publica 

Activitati  de intretinere si 

reparatii  ocazionate de 

producerea unor fenomene 

natural ( ploi  torentiale, vant 

puternic, incendii, cutremure, 

inundatii) 

 

Interventii  ocazionale 

IANUARIE - DECEMBRIE 

 

Beneficiarii  

Legii 

416/2001 

 

VICEPRIMAR 

 

 

7 Lucrari de  reparatie  si  intretinere   retele de apa Interventii  ocazionale 

IANUARIE - DECEMBRIE 

Beneficiarii  

Legii 

416/2001 

VICEPRIMAR 

 

 

 

 


