
       R O M Â N I A 

  JUDEŢUL BOTOŞANI 

COMUNA ROMÂNEȘTI 

     CONSILIUL  LOCAL 
 

 H O T Ă R Â R E 
 

privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări  de interes local pe anul 2020 ce 

vor fi  executate de  beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr.416/2001 cu 

modificările și completările ulterioare    

 

 Consiliul Local al comunei Româneşti , judeţul Botoşani , întrunit în 

şedinţă ordinară de lucru  în data de  30.01.2020 ; 

Analizând : 

     -    Proiectul de hotărâre nr.3/13.01.2020 privind aprobarea planului de 

acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către 

beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

    -   referatul de  aprobare  a  domnului primar Dumitru Buzoianu , înregistrat 

cu nr.156/13.01.2020;  

          - Având în vedere raportul favorabil al comisiei de specialitate a 

Consiliului Local Româneşti , nr.164/13.01.2020; 

           În baza  prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat , cu modificările  şi  completările  ulterioare şi a art.28 

alin.(3) din  H.G. nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

 În temeiul art.129 alin.(2)lit.,,d,,, alin.(7) lit.b) și ale art.139 alin.(1)și 

art.196 alin.(1) lit.,,a,, din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 priviond Codul 

Administrativ cu completările ulterioare;   
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

        Art.1 – Se aprobă  Planul de acțiuni și lucrări de interes local , pe anul 

2020, ce vor  fi efectuate de persoanele apte de muncă din familiile beneficiare 

ale venitului minim garantat ,conform Legii nr.416/2001, cu modificările și 

completările ulterioare,potrivit  anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

        Art.2 – De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde  

 



viceprimarul comunei Româneşti  și compartimentul de asistență socială. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Consilier,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

     Nania Nelu                                                                  Secretar general, 

                                                                                          Rusu Magdalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Româneşti  /30.01.2020 

Nr. 3.                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                       ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  BOTOŞANI 

             COMUNA ROMÂNEȘTI 

                                                                                                                                                                                                   
Anexa nr. 1  

la Hotărârea Consiliului Local  Româneşti  

 nr. ___ din 30.01.2020  

 

PLANUL DE LUCRĂRI CE VA FI EFECTUAT  ÎN  ANUL 2020 DE BENEFICIARII 

VENITULUI MINIM GARANTAT  

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare UM Cantitate Norma de timp Numar ore 

alocate 

col 3 x 4 

0 1 2 3 4 5 

1 Desfundat manual şanţ de pământ cu 

volum de 0.375 mc/ml 

 

ml 2272 0,66 1500 

2 Curăţat terenuri de resturi vegetale şi 

gunoi 

100mp 456 6,57 3000 

5 

 

Lucrări de igienizare , salubrizare , 

văruieli şi vopsitorii efectuate la şcoli , 

grădiniţe şi alte instituţii de interes public 

din comună 

ore 200 1 200 

6 

 

Despicat lemn foc şi transportat în 

magazie 

mc 37 15 560 

8 Deszăpezit manual căi de acces şi 

trotuare pietonale 

ore 500 1 500 

 TOTAL ore propuse a se efectua în 2020    5760 

 

 

 

 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETAR GENERAL              

Consilier, Nania Nelu                                                   Rusu Magdalina                             

  
 


