
 
 
             ROMANIA  
        JUDETUL BUZAU     
  CONSILIUL LOCAL UNGURIU 
 
 

NOTA  
 
 
 

          Avand in vedere  prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003, 
actualizata, privind transparenta decizionala in administratia publica, 
afisam in sinteza “Proiect  de  hotarare  privind aprobarea planului de 
acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2023, pentru repartizarea 
orelor de muncă desfăşurate de beneficiarii prevederilor Legii 
nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu, judeţul Buzău“ . 
 
 In termen de 10 zile de la publicare persoanele interesate pot 
formula in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de 
act normativ initiat, ce se vor depune la secretarul comunei. 
 
 
 
 
 

Responsabil Legea nr. 52/2003 , 
Avram Aurelia Elena 

 
 
 

 
 
 
 
 
               Afisata la sediul  
         primariei com. Unguriu 
               Azi, 28.11.2022 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2023, 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, 
 Luând în considerare prevederile : 

a) art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) din Constituția României, republicată; 
b) art.3 și art. 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
d) art. 6 alin. (7) –(9) din Legea nr.416/2001, actualizată, privind venitul minim garantat; 
e) 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; 
f) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publica, actualizată; 

 
Având în vedere: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Unguriu nr. 5514/ 2022;  
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei 

Unguriu, înregistrat la nr. 5515/ 2022 ; 
c) avizele comisiilor  de specialitate ale Consiliului local Unguriu ; 

 
În temeiul art.133, alin.(1), art.139, alin.(1) și ale art.196, alin.(1), lit.,”a” din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, emite următoarea  

HOTĂRÂRE : 
Art.1. Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2023, pentru repartizarea orelor de 
muncă desfăşurate de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu, 
judeţul Buzău, conform anexei 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 general al comunei va asigura publicitatea cerută de lege şi va transmite prezenta hotărâre 
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
                      Iniţiator,                                                                                            Avizat legalitate, 

                  Primar,                                                                                      Secretar general delegat 
      Ing. Tirizică Gheorghiţă                                                                         Sava Alexandra-Elena  
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Anexa 
la  H.C.L.  Unguriu  nr.  /  

 
 
 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI  DE INTERES  LOCAL 2023 
intocmit  in  conformitate  cu prevederile  Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 

Nr.  
crt 

Obiectiv Actiuni  si masuri  
intreprinse 

Termene de 
realizare 

Resurse Responsabil  

1 Lucrari  de curatare  
manuala  a  rigolelor si 
santurilor  pentru a  se  
asigura  scurgerea apei 
pluviale  si topirea zapezii  

Indepartarea malului si a 
altor  resturi ramase in 
aceste zone ca urmare a 
scurgerii   apei rezultate din 
precipitatii si topirea zapezii 

 
Permanent 

 
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    
mijloace  mecanice si 
manuale, imprastierea 
materialelor antiderapante, 
etc.   

 
Ianuarie - Martie 

Octombrie - 
Decembrie 

 
Beneficiarii  

Legii 
416/2001 

 
Viceprimar 

 

3 Intretinerea  curateniei 
islazului  comunal 

Curatarea de maracinisuri, 
resturi vegetale.  

Permanent Beneficiarii  
Legii 

416/2001 

 
Viceprimar 

 
4 Intretinere teren sport satul 

Unguriu  
Igienizare  Permanent Beneficiarii  

Legii 
416/2001 

Viceprimar 
 

5 Lucrari de intretinere  a Curatarea  santurilor  de     
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zonei  adiacente  Scolii  cu  
cls  I-VIII  Ing. Oprisan  Iarca  
Unguriu  

scurgere a apei rezultate  
din ploi si zapezi, 
indepartarea resturilor  
vegetale, a  gunoaielor, 
intretinerea acostamentelor, 
varuirea gardului.   

Permanent Beneficiarii  
Legii 

416/2001 

Viceprimar 
 
 

6 Efectuarea si  intretinerea  
curateniei  pe malul  drept al  
raului Buzau 

Indepartarea resturilor  
vegetale, a maracinisurilor, 
gunoaielor depozitate in 
aceste zone , decolmatare . 

 
Permanent  

 
Beneficiarii  

Legii 
416/2001 

 
Viceprimar 

 
 

7 Intretinerea zonei  parcului , 
caminului cultural, incinta 
curtii primariei 

Indepartarea gunoaielor , 
taiat  iarba, intretinerea 
aleilor, reparatia gardurilor 

 
Permanent 

Beneficiarii  
Legii 

416/2001 

Viceprimar 
 

8 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 

 
 

9 Lucrari de  reparatie  si  intretinere   retele de apa, efectuat 
lucrari de record retea apa/canalizare 

Interventii  
ocazionale 

IANUARIE - 
DECEMBRIE 

Beneficiarii  
Legii 

416/2001 

Viceprimar 
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