
	

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA VADU PAȘII 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE NR. 6 

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care 
urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare și persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul 
comunității în cadrul institutiei noastre 

 
Consiliul local al comunei Vadu Pașii, județul Buzău 
Având în vedere prevederile: 
Ø Referat de aprobare nr. 774/20.01.20212021 a domnului Firon Gheorghe, primarul comunei Vadu Pașii, 

județul Buzău; 
Ø Raportul compartimentului de specialitate nr. 775/20.01.2021; 
Ø Raportul Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive 

şi de agrement   nr. 1057/27.01.2021; 
Ø Legea nr. 294/2004 privind executarea muncii în folosul comunității; 
Ø Oug 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității și închisorii 

contravenționale. 
Ø art.36 alin.(2) lit”d” coroborate cu cele ale alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ø art. 6 alin. (6) şi (7) din Legea 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
Ø art. 28, alin (1) şi (2) din H.G. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. - Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de 
ajutor social în anul 2021 si de persoanele care urmează să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității 
în cadrul institutiei noastre, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează inspectorul cu atribuţii de asistenţă 
socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei VADU PAȘII şi domnul GEORGESCU 
CRISTINEL, viceprimarul comunei VADU PAȘII. 

Art.3. – Secretarul comunei VADU PAȘII comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
 

         PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL, 
 
                GRIGORE GHEORGHE                   TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
VADU PASII 
27 IANUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu 15  voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţinere din numărul total 

de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                    
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PLAN DE ACŢIUNI 
Ce se vor realiza de persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local 

conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare și persoanele care urmează 
să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității în UAT Vadu Pasii 

 
 

Pentru  anul 2021 s-au prevăzut a fi executate lucrări în folosul comunităţii si persoanele 
beneficiare de ajutor social, astfel: 

1. Curăţare de potmol, crengi uscate, resturi vegetale, etc. a albiei de sub poduri şi din 
administrarea comunei; 

2. Tăiat şi depozitat lemne de foc pentru instituţii publice din comună; 
3. Curăţenie pe domeniul public:    -  adunat resturi,  încărcat în remorca,  transport şi 

descărcat la locuri special amenajate în acest sens 
4. întreţinerea spaţii verzi pe domeniul  public;  
5. Lucrări de întreţinere la unităţi de învăţământ (curăţenie terenuri,întreţinere magazii, 

reparaţii garduri, etc.) 
6. Lucrări de amenajare a unui teren de sport: Curăţare şi întreţinere păşuni comunale;  
7. Lucrări de întreţinere a terenului de fotbal; 
8. Clorinare, curăţarea şi reabilitarea fântânilor din interiorul satelor şi din câmp; 
9. Curăţare şi decolmatare şanţuri; 
10. Reparaţii la clădirile unităţilor de învăţământ; 
11. Reparaţii trotuare, întreţinerea unor drumuri care au acces spre terenuri agricole şi 

balastiere; 
 

Intocmit, 
 

GEORGESCU CRISTINEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


