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                        R O M A N I A 
 

       COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU 
 

                   CONSILIUL LOCAL , 
           

H O T Ă R Ă R E 

privind aprobarea Planului de actiuni sau a lucrarilor de interes local pentru  

repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social , conform  
prevederilor  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , pe anul 2022 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU :  
Avand in vedere :   
 

 expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 
2.318 din 18  noiembrie  2021 ; 

 raportul compartimentul de specialitate  , din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , înregistrat la nr. 2.319 din 18  noiembrie  2021 ; 

 rapoartele de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti  anexate la Hotărâre, inregistrate la nr. 
2.529/2.530/2.531  din 15 decembrie 2021 ; 

 prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 30 din 31 iulie 2012 privind  
aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
 

In baza prevederilor : art. 6 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 art. 28 , alin. (3) din HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 ianuarie 2011(*actualizată*) pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat , modificata si completata prin HOTĂRÂREA nr. 778 
din 9 octombrie 2013 ;  

 art. 6 , alin. (7) şi alin. (8) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările 
aduse de Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat. 

 prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată ; 

 art. 7, alin. (2) din LEGEA nr. 287/2009 (*republicată*) privind Codul civil ;  
 art. 121 , alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată ; 
 
In temeiul : art. 196 ,alin.(1), lit.“a” , coroborat cu art.(197–200 cu referire la hotarari) 

din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3.07.2019 privind Codul administrativ  :  
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes public ce va fi realizat cu 

beneficiarii Legii  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat în anul 2022 
potrivit ANEXEI ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Planul de acţiuni aprobat potrivit ART.1 la prezenta hotărâre va fi 
defalcat pentru fiecare lună a anului în curs în funcţie de lucrările specifice şi 
de numărul de ore ce urmează a fi efectuate de beneficiarii ajutorului social apţi 
de muncă, prin grija Primarului . 
 
 

Art. 3.  Cu data prezentei se abroga prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 39 din                         
16 decembrie 2020 . 

 
 

 

Art. 4. Prezenta se comunică :  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- Compartimentului Asistenta Sociala  ;  
- publică prin afişare - wwwcomunacanesti.ro ; 

 
 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Mihaela POTECĂ 

 
 
 

 CONTRASEMNEAZA ,                   
Secretar General al U.A.T. 

                Vasile EPURAN 
 

Canesti - Buzău , 16 decembrie 2021 ; 

Nr. 52.  
„Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul 
Buzau in sedinta din data de 16 decembrie  2020 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. 
(2) , lit. ‘’b’’ şi art. 196 , alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  un numar de 

7(şapte)  voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„ impotriva din numarul  total de 7(şapte)  consilieri 
locali în funcţie , si  9(nouă)  consilieri prezenti la sedinta „; 
 
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 52/ 2021 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 16/12/2021  

2 Comunicarea către primarul comunei2
) 16/12/2021  

3 Comunicarea către prefectul județului3) 16/12/2021  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5
) 16/12/2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
4+5

) 16/12/2021  

6 
Hotărârea devine obligatorie6

) sau produce efecte juridice
7
), 

după caz 

16/12/2021 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 
sau simplă, după caz.”; 

art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 

art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării…; 
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.; 

art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 
publică.”; 

art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.” 
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R O M A N I A 
COMUNA CANESTI ,  JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                              A N E X A  
la Hotararea Consiliului Local Canesti  nr. 52 din  16 decembrie 2021  

 

PLANUL DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

ce va fi realizat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat în anul 2022  
 
 

Nr. 

Crt. 

Acţiunea sau lucrarea ce se va întreprinde Locul de 

desfăşurare 

Persoanele 

răspunzătoare 

 

 

 

 

 

 

1. 

Construirea , modernizarea , repararea si intretinerea  cladirilor : Primariei , Scolilor , 

Gradinite si Dispensar medical , imprejmuiri etc . : 

- stingerea manuala a varului ; 

- cernerea nisipului uscat ; 

- prepararea si turnarea manuala a betonului in fundatii si placi , etc. ;  

- varuieli interioare la pereti si tavane cu lapte de var ;  

- varuieli exterioare cu lapte de var ;  

- vopsitorii cu vopsea de ulei la tamplarie ; 

- vopsitorii cu vopsea de ulei la pereti interioari ; 

- executarea curateniei generale in vederea receptiei obiectivelor ; 

- curatarea terenului de frunze , crengi , strangerea in gramezi si evacuarea acestuia ; 

- repararea gardurilor , inlocuirea componentelor uzate , plantarea de stalpi , construirea de 

noi imprejmuiri , lucrari de vopsitorii si intretinere a acestora ;  

 

Primarie , 

Scolile , 

Gradinitele ,   

si  

Dispensarul 

medical din  

raza 

admnistrativ 

teritoriala 

 

 

 

viceprimar; 

consilierii  

locali. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Construirea , modernizarea , repararea si intretinerea de ulite , drumuri , santuri , poduri si 

podete : 

- asternerea nisipului , balastului , pietrisului si a pietrei sparte la lucrari de construire si 

intretinere a drumurilor ; 

- curatarea si indepartarea de pe platforma drumurilor a crengilor arborilor , pamantului, 

potmolului , bolovanilor etc. , aruncarea pe zona sau strangerea in gramezi a materialului 

rezultat ; 

- desfundarea si curatarea canalelor de potmol , viituri , pamant , frunze , etc. a santurilor si 

canalelor de scurgere neacoperite ; 

- sapatura manuala in santuri si rigole pentru scurgerea apelor ; 

- curatirea de potmol , crengi , busteni flotanti etc. , a albiei de sub poduri , podete tubulare ; 

 

 

 

 

 

Toate  

satele 

 

 

 

 

viceprimar; 

consilierii  

locali. 
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- umplerea gropilor de pe drumurile pietruite cu pietris , piatra sparta  etc ; 

- varuirea manuala a parapetilor zidurilor de sprijin si a tulpinilor arborilor pe o inaltime de 

1,20 m (inclusiv prepararea laptelui de var ) ; 

- curatirea manuala a zapezii de pe drumurile inzapezite  

 

 

 

3. 

Amenajarea si regularizarea cursurilor de ape , amenajarea de noi surse de apa , 

construirea de fantani , puturi , captari de izvoare , aductiuni si alte asemenea lucrari : 

- decolmatarea manuala a cursurilor de apa si a canalelor ; 

- saparea manuala a taluzelor cu sapa sau tarnacopul pentru aducerea la profil a terenului ; 

- executarea de anrocamente cu piatra bruta ; 

- umplerea cu piatra bruta sau bolovani de rau a gabioanelor ; 

- plantarea puietilor forestieri dea alungul cursurilor de apa,inclusiv saparea gropilor,udarea; 

 

 

Raza 

administrativ 

teritoriala  

 

viceprimar; 

consilierii  

locali 

 

 

4. 

Consolidarea terenurilor alunecatoare , imbunatatiri funciare : 

- executarea manuala a teraselor in terenuri alunecoase ; 

- plantarea de puieti ; 

- combaterea manuala cu sapa a buruienilor , adunarea resturilor vegetale in gramezi ; 

- taierea manuala a tufisurilor si arbustilor ;  

 

 

Toate  

satele 

 

viceprimar; 

consilieri 

 locali 

 

 

 

5. 

 Intretinerea zonelor verzi, a locurilor de agrement, a terenurilor de sport joaca pentru copii : 

- strangerea si depozitarea in gramezi a materialelor de pe suprafetele de teren aflate in curs 

de amenajare ; 

- strangerea manuala a hartiilor din locurile publice , garduri vii gazon ; 

- saparea cu cazmaua la adancime a terenului ; 

- saparea solului in jurul arborilor si evacuarea buruienilor in afara zonei ; 

- cosirea manuala a gazonului si strangerea in gramezi a masei verzi ; 

- plantarea florilor si plantelor perene ; 

 

 

Spatii  

sportive , 

 locuri de  

joaca  

pentru copii  

 

 

viceprimar; 

consilieri  

locali 

6. Executarea unor lucrări necalificate la obiectivele ce vor fi realizate în anul 2022 prin 

Programul anual de achiziţii publice, aprobat de Consiliul Local 
Conform 

Programului de achiziţii publice 

viceprimar; 

consilieri  

locali 
 

NOTĂ: Planul de acţiuni anual se va defalca pentru fiecare lună cu lucrările specifice în funcţie de persoanele şi numărul de ore ce trebuie efectuate pentru   

respectivele lucrari . 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Mihaela POTECĂ 

 CONTRASEMNEAZA ,                 
Secretar General al U.A.T. 

                         Vasile EPURAN 


	H O T Ă R Ă R E

