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                R O M Â N I A      PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de intres local ce vor fi  
executate în anul 2021 de către persoanele majore, apte de muncă,  

din familiile beneficiare de ajutor social 
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 

cu nr. 10.997/29 decembrie 2020;  
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

înregistrat cu nr. 10.998/29 decembrie 2020; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

comunei Glodeanu Sărat; 

- prevederile art. 6 alin. (7) - (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28 alin. (2) și (3) din HG 

nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 

nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi realizate în anul 2021 

de către persoanele majore, apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social, 

conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

viceprimarul comunei Glodeanu Sărat și Compartimentul de asistență socială din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Glodeanu Sărat. 

Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 

Comunei Glodeanu Sărat, viceprimarului comunei Glodeanu Sărat, Compartimentului de 

asistență socială și Instituției Prefectului - Județul Buzău, în condițiile și termenele prevăzute 

de lege. 
 

Nr. 61/29 decembrie 2020 
 
            INIȚIATOR,                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                             
         Primar,                            Secretar general UAT,            
          Neculai STOICA                                   Corina CAZACU   


