
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNĂTESTI 

 

HOTARARE 
privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe 

anul 2020 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, 
conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Consiliul Local al comunei Cernătesti întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 19.02.2020; 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti nr.  

39/13.02.2020;  
- raportul Compartimentului Stare Civilă si Asistenţă Socială nr.  

38/13.02.2020 prin care se propune aprobarea planului de actiuni si lucrari 
de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de 

ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al  

comunei Cernatesti, inregistrate sub nr. 40, 41 si 42/13.02.2020; 
- prevederilor art. 6 alin. (7)  din Legea nr. 416/2001, privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  prevederile art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 

50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 129  alin. (2) lit. d),  alin. (7) lit. b), ale art. 139 alin. (1) 

şi art. 196  alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni si lucrări de interes local, pe anul 
2020,  ce vor fi executate  de către persoanele apte de muncă din familiile 

beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează 
Compartimentul stare civila si asistenţă socială și viceprimarul comunei 

Cernătesti. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija 

secretarului general al UAT Cernătești, respectiv se comunică Primarului 

comunei Cernătești, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire precum și 

Instituției Prefectului Județul Buzău în vederea exercitării controlului cu 

privire la legalitate.  
 

       Presedinte de sedinta,                                     Contrasemneaza,                                                  

                 Consilier                                            Secretar general al UAT 

          GRIGORE SIMION                                DUMITRASCU DORU-VASILE 

 

Cernătesti,  
Nr. 8/19.01.2020 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cernătești în 

ședință ordinara din data de 19.02.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din 

O.G 57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi 

,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali 

prezenți la ședință 


