
 
                         

                        ROMÂNIA 
                                                    JUDEŢUL BUZĂU 
                                       COMUNA COSTESTI 
                                      CONSILIUL LOCAL 

 
                                    

HOTĂRÂRE                                                                                                                
privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea 

orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 
 privind venitul minim garantat pentru anul 2021 

 
       Consiliul local al comunei Costesti, judeţul Buzău; 
      Având în vedere: 

- referatul de aprobare  a primarului comunei Costesti înregistrat sub nr. 
7335/29.12.2020; 
      - raportul de specialitate înregistrat la nr. 7336/29.12.2020, intocmit de 
viceprimarul comunei Costești; 
      - rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Costesti; 
       -prevederile art. 6, alin. (2) si (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, modificata prin Legea nr. 276/31.12.2010, cu modificarile si completările 
ulterioare; 

-prevederile HG nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

In temeiul art. 196, alin. 1, lit b) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ,                                 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni/lucrări de interes local pentru realizarea 
orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2016 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021, conform Anexei nr. 1. 

Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor 

si persoanelor interesate.      
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     Contrasemnează, 
Consilier local,     Secretar general, 
Chivu Viorel        Stan Nicoleta-Monica 
                                                                                           
 
Costesti, 28.01.2021 
Nr. 3 
 

 
     Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa 
ordinară din 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019, cu 
un număr de   13   voturi pentru,  - voturi împotrivă, - abţineri, din numărul total de 
13 consilieri locali în funcţie şi  13  consilieri prezenţi la şedinţă.  
 



 

 

ANEXA nr. 1 la HCL       /2021 

 

PRIMARIA COMUNEI COSTESTI 

JUDETUL BUZAU 

 

PLAN DE ACTIUNI SAU LUCRARI DE INTERES LOCAL PROPUSE DE PRIMAR 
PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT 

 
1. Facut curatenie la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti; 
2. Facut curatenie in curtea Primariei sip e terenul de fotbal comunal; 
3. Facut curatenie in curtea Caminului pentru Persoane Varstnice Sfintii 

Constantin si Elena din comuna Costesti; 
4. Curatarea manuala a pasunii comunale de maracini; 
5. Descarcat lemne de foc pentru Primarie si institutiile arondate acesteia; 
6. Taierea si despicarea lemnelor de foc; 
7. Aranjarea si depozitarea lemnelor de foc in magazie; 
8. Intretinerea curateniei pe trotuarele comunei; 
9. desfundarea canalelor de scurgere a apei și întreținerea podețelor de trecere de pe 

raza comunei, 
10. Curățarea manuala a rigolelor drumurilor sătești și comunale prin răzuirea cu 

sapa, 
11. Cositul manual al ierbii de pe coronamentul drumului, 
12. Curățarea pădurii de gunoaie, pet-uri și alte resturi, stingerea și depozitarea 

acestora în grămezi, ridicarea de serviciul de salubrizare, 
13. Decolmatarea manual a râului Călmățui de aluviuni, resturi de arbori și alte 

gunoaie aduse de apă, 
14. Menținerea curățeniei în vatra satelor și cimitirelor; 
15. Strangerea gunoaielor de pe marginea drumurilor comunale, judetene, DN2 si 

E85; 
16. Deszapezirea drmurilor si cailor de acces catre institutiile publice de pe raza 

comunei Costesti. 
 
 
 
 
PRIMAR, 
GIOABĂ NICOLAE 


