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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 
 

HOTĂRÂREA nr.2 
din 29.01.2015 

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor 
fi efectuate în anul 2015 de către persoanele apte de muncă din 

familiile beneficiare de ajutor social 
 

Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 
din 29 ianuarie 2015, 

Având în vedere : 
 expunerea de motive a primarului comunei Largu, iniţiatorul proiectului 

de hotărâre ; 
 raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei 

Largu asupra proiectului de hotărâre supus dezbaterii; 
 prevederile art.36 alin.6 lit.a pct.11 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 prevederile art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.28 alin.3 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
complatările ulterioare; 

 prevederile art.112 alin.2 lit.j din Legea nr.292/2011 a asistenței 
sociale; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Largu; 
În temeiul art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1 Aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în 
anul 2015 de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de 
ajutor social, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.2 Una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are 
obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de 
interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea 
normelor de securitate şi igienă a muncii. Fac excepţie familiile al căror ajutor 
social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună pentru care orele de 
muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată; 
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Art.3 Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului 
social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar 
corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat 
la durata medie lunară a timpului de muncă; 
Art.4 Viceprimarul comunei și compartimentul asistență socială din cadrul 
Primăriei comunei Largu se încredințează cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri; 
Art.5 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică și 
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate. 
 
 
               Președinte de ședință,                                contrasemnează, 
     consilier local, Musat Gheorghe                          secretarul comunei, 
                                                                                     Bordea Stelică 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Largu din data de 
29.01.2015 cu 9 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva din totalul celor 9 consilieri 
locali în funcție prezenti. 
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                                                                 Anexa 
                                                                la H.C.L. Largu nr.2/29.01.2015 

 
PLAN 

de acțiuni sau lucrări de interes local – 2015 
 

Nr. 
crt.

Obiectiv Acțiuni și măsuri 
întreprinse 

Termen 
de  
realizare 

Resurse Respon- 
sabil 

1. Ecologizat râu 
Călmățui 

Curățare maluri ; 
Decolmatare de aluviuni și 
vegetatie etc 

Luna V, VI Beneficiari 
L 416/2001 

viceprimar 

2. Deszăpezit Deszăpezit manual accesul în 
instituții publice, drumuri 
comunale, locuințe persoane cu 
dizabilități sau persoane vârstnice  
etc 

Lunile  
I/II/III 

Beneficiari 
 L 416/2001 

viceprimar 

3. Salubrizare străzi, 
Întreținere parc 

Măturat stradal, colectare  
selectivă a deșeurilor, întreținere 
alei parc, etc 

Permanent Beneficiari 
L 416/2001 

viceprimar 

4. Lucrări de întreținere, 
reabilitare și ecologizare 
a rigolelor și 
șanțurilor de scurgere a 
apelor pluviale 

Întreținerea malurilor, 
Îndepărtarea noroiului și aluviunilor, 
Întreținerea și repararea zonelor 
Deteriorate 

Permanent Beneficiari 
L 416/2001 

viceprimar 

5. Intreținerea islazului 
comunal 

Curățarea mărăcinișului și a  
resturilor vegetale, 
Distrugerea mușuroaielor, 
Fertilizat islaz 

Lunile 
III/IV/V 

Beneficiari 
L 416/2001 

viceprimar 

6. Lucrări de întreținere a 
spațiilor verzi și a  
Monumentelor istorice 

Pregătirea spațiilor destinate 
semănării gazonului, plantarea 
florilor, săpat și nivelat teren, 
vopsit bănci, văruit pomi și  
garduri 

Luna IV/V Beneficiari 
L 416/2001 

viceprimar 

7. Lucrări de întreținere a 
zonei centrale  
(primărie,dispensar, 
piata,scoala,gradinita,  
parc, camin cultural) 

Curâțarea șanțurilor de scurgere a  
apei provenită din ploi sau zăpezi, 
îndepărtarea resturilor vegetale, 
vopsirea și repararea gardurilor 

Permanent Beneficiari 
L 416/2001 

viceprimar 

8. Întreținerea terenului  
de fotbal 

Tuns iarba, curâțat șanțuri, efectuat 
marcaje teren etc 

Permanent Beneficiari 
L 416/2001 

Consilier 
local, Radu 
Titi 

9. Întreținere spații verzi Întreținere spatii verzi, 
Tuns vegetația 

Lunile 
V,VI,VII,VIII 

Beneficiari  
L 416/2001 

viceprimar 

10. Lucrări de construcții Săpat șanțuri, 
Turnat betoane, 
Tâmplărie metalică și în lemn etc 

Permanent Beneficiari 
L 416/2001 

viceprimar 

11. Alte activități de  
interes și utilitate 
publică 

Diverse activități de întreținere și  
reparații ocazionate de producerea 
unor fenomene naturale  
periculoase (ploi torențiale, vânt 
puternic, incendii, cutremur etc) 

Ocazional Beneficiari 
L 416/2001 

viceprimar 

 


