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HOTĂRÂRE 
pentru completarea Anexei la H.C.L. Bozioru nr.41/2019  

privind aprobarea Planului anual de lucrări sau acţiuni de interes 
local pe anul 2020 beneficiarilor de ajutor social conform Legii 

nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru 
 

  Consiliul Local al Comunei Bozioru, Judetul Buzau, 
  Având in vedere: 

 referatul de aprobare al domnului Primar al  comunei Bozioru, 
înregistrat la nr.2.297/27.08.2020; 

 raportul compartimentului de  specialitate, înregistrat sub 
nr.2.298/27.08.2020; 

  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bozioru 
înregistrate la nr.2.314/2.315/2.316/28.08.2020; 

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

 Art.129 alin.(1) şi (2), lit.a), d), alin. 4 lit.e),  din O.U.G. 
nr.57/2019; 

       În temeiul art.139 alin. (1) şi 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

   
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1. Se completează  ,,Planul anual de lucrări sau  acţiuni de 

interes local pe anul 2020” , 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. 

  Art.2. Viceprimarul Comunei Bozioru va supraveghea ducerea la 
îndeplinire a lucrărilor si acţiunilor cuprinse în Anexa prevăzută la art.1. 

 
 



 
  Art.3. Secretarul Comunei Bozioru, Judetul Buzău, va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor si Instituţiilor interesate. 
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      Preşedinte şedinţă, 
 MARCU Ilinca                  Avizat legalitate, 
                                   Secretar general comună, 
       …………………… 
                      OPREA MIRELA 
 
 ……………………… 
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     Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru în sedinţa <<ordinară>> din 
data de 31.08.2020, cu un număr de_____ voturi ,,pentru”,____,,abtineri” si____ voturi 
,,impotriva”, din numarul total de 9 consilieri in functie si _____ consilieri prezenti la sedinta. 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                       ANEXA                                                         
JUDEȚUL BUZĂU                                                                            la H.C.L. nr. 27din 31.08.2020 
PRIMĂRIA COMUNEI BOZIORU 
 
 
 
 

COMPLETARE PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020 
 
 
 

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 şi colectarea 
deşeurilor menajere de la 
populaţie 

Lunile 
9 - 12  

Beneficiarii Legii 
416/2001 

 

 
NOTA: Luna 9 – septembrie, luna 12 – decembrie 
 

 
 


