
                                                          

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 4  

                                          din 28.01.2021 
pentru aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate de  beneficiarii ajutorului 

social conform Legii 416 / 2001 şi a criteriilor pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă pentru 

anul 2021 la nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău. 

 

Consiliul local al comunei  Racovițeni, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

28.01.2021. 

   Având în vedere : 

• iniţiativa primarului comunei Racoviteni prin Referatul de aprobare 

inregistrat la nr. 120 /21.01.2021 in conformitate cu prevederile art.136, 

alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

•  raportul de specialitate al Compartimentului de asistenta sociala din cadrul 

primariei Racoviteni inregistrat la nr. /, in conformitate cu prevederile 

art.136, alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ; 

•  avizul favorabil al comisiei de specialitate ale Consiliului local in sedinta 

pe domenii de activitate – reunite inregistrat la nr122. /21.01.2021 ; pentru 

aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate de  

beneficiarii ajutorului social conform Legii 416 / 2001 şi a criteriilor pentru 

acordarea  ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2021 la nivelul comunei 

Racovițeni, judeţul Buzău ; 

• prevederile art. 28 al H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul 

minim garantat, precum si modificările aduse de HG 57/2012; 

• art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

• prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa  pentru 

elaborarea actelor normative,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare 

• art.7 alin.(2)din Codul Civil al Romaniei,adoptat prin Legea 

nr.287/2009,republicat,cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• prevederile art. 129 alin 1,2, lit a,d, alin 7 lit.b din OUG nr. 57/2019. 

În temeiul art. 139, alin 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 

 

 



 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1 Se aprobă  planul lunar de lucrări de interes local ce se vor desfăşura  la 

nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău, în anul 2021, de către beneficiarii de 

ajutor social, care au obligaţia prestării unui numar de ore de muncă în interesul 

comunităţii locale, conform Legi nr. 416 / 2001 cu modificările ulterioare, plan 

prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre .  

Art.2 Se aprobă criteriile pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă în anul 2021 la 

nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău şi  lista situaţiilor deosebite altele decât 

cele pentru calamităţi   naturale, incendii, accidente, conform Anexei 2 la prezenta 

hotarâre  . 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul prin Compartimentul de Asistenţă Socială Racovițeni . 

Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor 

si institutiilor interesate si aducerea la cunostinta publica prin afisarea in 

monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Preşedinte   de şedinţă,   

      consilier local,  

       Bostan Dan 

                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                Secretar general 

                                                                                           Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de 28.01.2021 , cu 

respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ ,, cu un număr de  

9 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcție și 9 consilieri 

prezenți la ședință. 

 
 

 

 



 

 

 

                                                          

                                                          

PROIECT DE H O T Ă R Â R E  nr. 4  

din 21.01.2021 
pentru aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate de  beneficiarii ajutorului 

social conform Legii 416 / 2001 şi a criteriilor pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă pentru 

anul 2021 la nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău. 

 

 

Primarul comunei  Racovițeni, judeţul Buzău,  

   Având în vedere : 

• iniţiativa primarului comunei Racoviteni prin Referatul de aprobare 

inregistrat la nr. 120 /21.01.2021 in conformitate cu prevederile art.136, 

alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

•  raportul de specialitate al Compartimentului de asistenta sociala din cadrul 

primariei Racoviteni inregistrat la nr. /, in conformitate cu prevederile 

art.136, alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ; 

•  avizul favorabil al comisiei de specialitate ale Consiliului local in sedinta 

pe domenii de activitate – reunite inregistrat la nr122. /21.01.2021 ; pentru 

aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate de  

beneficiarii ajutorului social conform Legii 416 / 2001 şi a criteriilor pentru 

acordarea  ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2021 la nivelul comunei 

Racovițeni, judeţul Buzău ; 

• prevederile art. 28 al H.G nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul 

minim garantat, precum si modificările aduse de HG 57/2012; 

• art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,republicata,cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

• prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa  pentru 

elaborarea actelor normative,republicata,cu modificarile si completarile 

ulterioare 

• art.7 alin.(2)din Codul Civil al Romaniei,adoptat prin Legea 

nr.287/2009,republicat,cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• prevederile art. 129 alin 1,2, lit a,d, alin 7 lit.b din OUG nr. 57/2019. 

În temeiul art. 139, alin 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 

 

PROIECT 



                                        PROPUNE : 

 

Art.1 Se aprobă  planul lunar de lucrări de interes local ce se vor desfăşura  la 

nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău, în anul 2021, de către beneficiarii de 

ajutor social, care au obligaţia prestării unui numar de ore de muncă în interesul 

comunităţii locale, conform Legi nr. 416 / 2001 cu modificările ulterioare, plan 

prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre .  

Art.2 Se aprobă criteriile pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă în anul 2021 

la nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău şi  lista situaţiilor deosebite altele decât 

cele pentru calamităţi   naturale, incendii, accidente, conform Anexei 2 la prezenta 

hotarâre  . 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul prin Compartimentul de Asistenţă Socială Racovițeni . 

Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 

autoritatilor si institutiilor interesate si aducerea la cunostinta publica prin afisarea in 

monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        INITIATOR 
         PRIMAR, 
MANU VERGILIUS – LUIS 

 
                                                    Avizat pentru legalitate 

                                             Secretar general 
                                                      GHIOCA AMALIA-CLEOPATRA 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

            

                                                                         ANEXA  2   la HCL 4  nr. din 28.01.2021 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL RACOVIȚENI                         

                                                                         

                               

CRITERII  PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENŢĂ 

La nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău în anul 2021, în alte situaţii decât 

cele datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor 

 
Beneficiarii programului: 

a) direcţi - familiile şi persoanele sărace fără nici un venit sau cu venituri mici, persoanele cu handicap 

grav şi accentuat, beneficiarii de ajutor social sau urmaşii acestora, şomerii, pensionarii, bolnavii 

cronici, copiii minori şi orfani preluaţi de familii cu venituri mici, alte categorii; 

b) indirecţi – comunitatea locală 

Evaluarea nevoilor: prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare a categoriilor de 

persoane defavorizate, problemele cu care aceştia se confruntă în domeniul protecţiei sociale, asistenţei 

medico-sanitare, le impedică total sau limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială potrivit vârstei, 

sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali, necesitând măsuri de protecţie socială în sprijinul 

soluţionării problemelor sociale şi personale. 

Obiectivele programului: acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor care se află în 

situaţie de necesitate datorate calamităţilor naturale, cutremurelor, inundaţiilor, alunecărilor de teren, 

incendiilor, accidentelor (rutiere, feroviare, aeriene), precum şi altor situaţii cum ar fi:  

- în cazul decesul ambilor părinţi când copiii minori sunt preluaţi de familii cu venituri mici; 

- decesul persoanei cu handicap grav sau accentuat sau al rudelor acestora, până la gradul I, inclusiv ; 

- decesul beneficiarului de ajutor social, în urma căruia se constată că urmaşii acestora au suportat 

cheltuielile de înmormântare ; 

- în cazul decesului persoanei singure sau al unei persoane dintr-o familie ale cărui venituri nete pe 

membru de familie sunt sub nivelul salariului minim pe economie, când persoana decedată nu a avut 

asigurate contribuţiile la fondul asigurărilor sociale şi de sănătate, urmaşii acestora neputând beneficia 

de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii; 

- în cazul bolnavilor cronici, cu prioritate persoanele vârstnice, provenite din familii în care venitul net 

pe membru de familie nu depăşeşte salariul minim pe economie, pentru acoperirea parţială a costului 

medicamentelor ; 

- în cazul familiilor cu mulţi copii ai căror parinţi ajung în imposibilitatea de asigura într-o anumită 

perioadă condiţii minime de creştere şi educare . 

- în cazul altor situaţiilor de urgenţă constatate de către ISU prin proces verbal . 

- în situaţiile în care există un risc social crescut, chiar dacă  sunt depăşite limitele venitului minim brut 

pe economie . 

- accidentarea în timpul exerciţiului funcţiunii a unui angajat al Aparatului de specialitate al primarului 

sau servicii din subordinea Consiliului local, in urma căruia a suferit un handicap sau o spitalizare cu o 

durata mai mare de 15 zile ; 

- decesul în familiile angajaţilor primăriei .         

 

Beneficii sociale: 

IDENTIFICARE 

- îmbunătăţirea nivelului social pentru persoanele defavorizate; 



-  sprijinirea persoanelor active în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă datorită 

absenţei unui minim de condiţii sociale de viaţă sau care se află în diverse situaţii de necesitate datorate 

calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, etc. 

- sprijinirea familiilor ai căror copii sunt în pericol de abandon şcolar ca urmare a imposibilităţii 

fregventării cursurilor şcolare datorită lipsurilor materiale şi a veniturilor reduse,  

EVALUARE 

- în cele mai dese cazuri, persoanele active asistate sau cele care aparţin categoriilor defavorizate se 

confruntă cu probleme multiple care necesită acordarea ajutoarelor financiare de urgenţă. Acordarea 

acestor ajutoare financiare de urgenţă este parte componenta a procesului de reducere a marginalizării 

sociale, soluţionarea problemelor de strictă necesitate, înbunătaţirea nivelului de trai pentru persoanele 

asistate, sprijinirea persoanelor active în vederea găsirii unor soluţii privind rezolvarea acestora, 

combaterea marginalizării sociale, accesul real la drepturile fundamentale ale cetăţenilor. 

AJUTORUL DE URGENTA se acorda in baza următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

- H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 

Situaţiile deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgenţă, 

altele decât cele datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor 

 

1. persoanele care suferă de boli dovedite cu acte medicale de specialitate ce necesită investigaţii 

medicale, intervenţii chirurgicale, tratament medical de specialitate, asigurarea medicamentelor, 

procurarea unor dispozitive medicale, îngrijiri stomatologice ; 

2. achiziţionarea materialelor de construcţie sau manoperă pentru repararea locuinţelor de la domiciliul 

beneficiarilor ale căror locuinţe sunt într-o stare avansată de degradare pentru persoana singură sau 

familia nevoiaşă, indiferent de forma de deţinere, daca locuieşte cu forme legale ; 

3. sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei şi 

stare civilă; 

4. sprijinirea persoanelor singure sau familiilor nevoiaşe în vederea achitării unor datorii la utilităţile de 

strictă necesitate : apă, energie electrică, gaze naturale ; 

5. achiziţionarea de produse alimentare, obiecte de îmbrăcăminte sau alte categorii de bunuri de strictă 

necesitate ; 

6. starea avansată de degradare a imobilelor ocupate cu forme legale de persoane sau familii nevoiaşe, 

care necesită efectuarea unor lucrări de reparaţii minime ; 

7. decesul persoanelor din familii cu venituri mici care, nefiind cuprinşi în sistemul de asigurări, nu pot 

beneficia de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii 

8. decesul unei persoane în străinătate, pentru repatrierea căreia familia nu are posibilităţi să suporte 

costurile ridicate ; 

9. cazul tinerilor şi copiilor proveniţi din centre rezidenţiale sau ai căror părinţi au decedat ori au un 

singur părinte care nu are posibilităţi să întreţină familia şi care au rezultate deosebite la învăţătură, 

pentru continuarea studiilor; 

10. sprijinirea familiilor ai căror copii sunt în pericol de abandon şcolar ca urmare a imposibilităţii 

fregventării cursurilor şcolare datorită lipsurilor materiale şi a veniturilor foarte mici, 

11. în alte cazuri ce se pot ivi referitoare la evenimente neprevăzute . 

Acte necesare a fi anexate cererii pentru a beneficia de ajutor de urgenţă 

• copie act de identitate solicitant ; 

• copii acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieşte solicitantul   ( deces, naştere, 

căsătorie);            

• acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap. 

• Certificatul fiscal privind veniturile, eliberate în luna anterioară/curentă depunerii cererii 

pentru acordarea ajutorului de urgenţă 

• certificat fiscal privind bunurile aflate în proprietate (clădiri, terenuri, autoturisme); 



•  taloane de plată / cupoane pentru toate tipurile de pensie, alocaţii de stat sau indemnizaţie cu 

caracter permanent din luna anterioară/curentă depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de 

urgenţă ; 

• adeverinţă eliberată de angajator cu venitul net realizat din luna anterioară/curentă depunerii 

cererii pentru acordarea ajutorului de urgenţă sau în cazul personelor  care nu realizează venituri 

adeverinţă de venit de la Administratia Financiara(Trezoreria RM. SĂRAT); 

•  adeverinţă din care să reiasă statutul de elev/student cu precizarea dacă beneficiază de bursă, 

tipul şi cuantumul acesteia . 

• adeverinţe de la Casa judeţeană de pensii care să motiveze de ce pentru persoana decedată nu s-

a acordat ajutorul de înmormântare ; 

• facturi fiscale însoţite de chitanţe, în original, pe numele celui care face solicitarea, care să 

reflecte cheltuielile de înmormântare ; 

• scrisoare medicală eliberată de medical specialist, specificându-se boala cronică, diagnosticul şi 

tratamentul medicamentos propus, durata tratamentului, acte medicale din care să reiasă starea 

de sănătate a solicitantului precum şi reţete sau tratamente prescrise de medicul specialist ( în 

caz că solicită bani pentru investigaţii medicale, intervenţii chirurgicale, tratament de 

specialitate, asigurarea medicamentelor ) ; 

• reţete privind medicamentele necompensate prescrise de medicul de familie şi costul fiecărui 

medicament în parte ; 

• chitanţe sau reţete pentru procurarea unor dispozitive medicale, ingrijiri stomatologice ; 

• proces verbal de constatare a I.S.U Buzău sau de compartiment local ; 

• alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă 

. 

• în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze actele necesare întocmirii dosarului sau 

informaţiile necesare pentru realizarea anchetei sociale sau în cazul în care se constată că 

acestea sunt false sau eronate, se consideră că persoana/familia nu îndeplineşte condiţiile de 

acordare a ajutorului de urgenţă şi cererea nu se mai procesează . 

 
 

 
 

Preşedinte   de şedinţă,   

      consilier local,  

       Bostan Dan 

                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                Secretar general 

                                                                                           Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comuna  Racovițeni 

ASISTENT  SOCIAL 

Nr.121 / 21.01.2021 

 

R A P O R T DE SPECIALITATE 
 La  proiectul de hotarare pentru aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate 

de  beneficiarii ajutorului social conform Legii 416 / 2001 şi a criteriilor pentru acordarea  

ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2021 la nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău. 

 

 
 Subsemnata Fâșie Iuliana – inspector - asistent social în cadrul primăriei comunei 

Racovițeni, judeţul Buzău, având în vedere, prevederile art.6, alin. (7), (8) şi (9) din 

Legea nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare şi prevederile art. 28, alin. (2) şi (3) din HG nr.50/2011 pentru aprobarea 

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

minim garantat, propun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului de acţiuni şi 

lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar 

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

criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă la nivelul comunei Racovițeni, judeţul 

Buzău în anul 2020, în alte situaţii decât cele datorate calamităţilor naturale, incendiilor, 

accidentelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare .  

Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează 

să efectueze orele de muncă în folosul comunităţii, inclusiv planul cuprinzând acţiunile 

şi lucrările de interes local şi a criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, în alte 

situaţii decât cele datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor vor fi afişate 

într-un loc vizibil, la sediul Primăriei comunei Racovițeni, întocmindu-se în acest sens 

un proces verbal de afişare .  

 

 

     ÎNTOCMIT 

                    ASISTENT  SOCIAL, 

 

                               FĂȘIE  IULIANA 
 

 

 

 

 

 

 



Comuna  Racovițeni  

PRIMAR________________________________________________ 

Nr. 120 / 21.01.2021 

REFERAT VDE APROBARE 
la  proiectul  de  hotărâre  pentru aprobarea planului de lucrări de interes local ce 

vor fi prestate de  beneficiarii ajutorului social conform. Legii 416/2001 şi a 

criteriilor pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2021 la nivelul 

comunei Racovițeni, judeţul Buzău  

 
Subsemnatul  Manu Vergilius - Luis, primarul comunei Racovițeni, judeţul Buzău, am iniţiat  

proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de lucrări de interes local ce vor fi prestate de  

beneficiarii ajutorului social conform. Legii 416/2001 şi a criteriilor pentru acordarea  ajutoarelor de 

urgenţă pentru anul 2021 la nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău, ce urmează a fi apobat în 

şedinţa Consiliului local Racovițeni . 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, modificată şi completată  prin Legea 

276/2010, intră în competenţa instituţiei Primarului să întocmească planul de acţiuni sau de lucrări de 

interes local în vederea prestării orelor de muncă de către persoanele beneficiare de ajutor social.  Acest 

plan se aprobă prin hotărâre a  Consiliului local.  

  Astfel, art. 6, alin.2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat stabileşte : “pentru 

sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte 

de muncă din familia beneficiara are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau 

lucrări de interes local”. 

Potrivit art. 6, alin.7 din Legea nr. 276 / 2010 de modificarea Legii nr. 416/2001: 

“Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure 

instructajul privind normele de tehnica securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni 

sau lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotarâre 

a consiliului local. “  

 Fac precizarea că la nivelul comunei prin hotărâre a consiliului local se aprobă şi criteriile 

privind acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele datorate calamităţilor naturale, incendiilor, 

accidentelor . 

 

 

 

                                                                   PRIMAR, 

                                   MANU VERGILIUS - LUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  RACOVIȚENI 

CONSILIUL  LOCAL 
Nr.122  din  21.01.2021 

R A P O R T   D E   A V I Z A R E 
la  proiectul  de  hotărâre  pentru aprobarea planului de lucrări de interes local ce 

vor fi prestate de  beneficiarii ajutorului social conform Legii 416/2001 şi a 

criteriilor pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2021 la nivelul 

comunei Racovițeni, judeţul Buzău 
  

           Membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Racoviteni, 

reunite în ședință , au analizat  proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de lucrări 

de interes local ce vor fi prestate de  beneficiarii ajutorului social conform Legii 

416/2001 şi a criteriilor pentru acordarea  ajutoarelor de urgenţă pentru anul 2021 la 

nivelul comunei Racovițeni, judeţul Buzău,  cu unanimitate de voturi au emis””AVIZ 

FAVORABIL””. 

 
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA 

TERITORIULUI, URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM 

 

        Președinte,               Secretar,   

 

ZAMFIRESCU  DOREL                     DUMITRAȘCU  GEORGICĂ 

 

 

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIO-CULTURALE ȘI 

CULTE, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT 

 

      Președinte,                            Secretar,   

 

   CHELU CAMELIA             SAMOILĂ DORIN 

 

 

 

COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALA 

    Președinte,                                 Secretar,   

 

STROE NICOLETA                               IGNAT DUMITRU 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL RACOVIȚENI        

                                                                                                                            ANEXA  1   la HCL nr 4  din 28.01.2021  

 

PLAN LUNAR DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL 

pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 

Anul 2021 

LUNA OBIECTIVE Termen de realizare Resurse Responsabil 

IANUARIE - încărcarea şi descărcarea resturilor menajere din 

coşurile de gunoi de pe domeniul public; 

-deszapezit si administrat material antiderapant  pe 

DC 111,DC 112 

- menţinerea curăţeniei şanţurilor , 

- deszăpezit curţile instituţiilor care aparţin primăriei 

şi curţile persoanelor vârstnice ; 

-imprastiere antiderapant pe drumurile comunale; 

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  

 

FEBRUARIE - lucrări întreţinere stadion ; 

- încărcarea şi descărcarea resturilor menajere din 

coşurile de gunoi,colectare peturi  de pe domeniul 

public; 

- menţinerea curăţeniei şanţurilor ; 

- curăţenie curte Primărie, Şcoală şi Grădiniţă şi 

deszăpezire ; 

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  

MARTIE - încărcarea şi descărcarea resturilor menajere din 

coşurile de gunoi,colectare peturi de pe domeniul 

public; 

- menţinerea curăţeniei şanţurilor ; 

- toaletat pomi domeniu public; 

-igienizat păşunea comunală; 

- curatenie curti Primarie,Scoala, Gradinite si Biserici 

- igienizat malurile pârâului Câlnău ; 

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  

APRILIE - încărcarea şi descărcarea resturilor menajere din 

coşurile de gunoi,colectare peturi de pe domeniul 

public; 

- toaletat pomi domeniu public; 

- igienizat malurile pârâului Câlnău  

- lucrări întreţinere stadion ; 

- amenajare curți care aparțin Primariei 

-varuit pomi si stapli iluminat public; 

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  

 

MAI 

- încărcarea şi descărcarea resturilor menajere din 

coşurile de gunoi ,colectare peturide pe domeniul 

public ; 

- lucrări întreţinere stadion ; 

-intretinere santuri DC111 si DC 112 

-curatare , intretinere DJ220 

 

permanent 

 

Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  

IUNIE - cosirea şanţurilor, întreţinere spaţii verzi. 

- igienizarea domeniului public; 

- încărcarea şi descărcarea resturilor menajere din 

coşurile de gunoi ,colectare peturide pe domeniul 

public ; 

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  

IULIE - cosirea şanţurilor, intreţinere spaţii verzi. 

- igienizarea domeniului public; 

- încărcarea şi descărcarea resturilor menajere din 

coşurile de gunoi ,colectare peturide pe domeniul 

public ; 

- lucrări întreţinere stadion ; 

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  

AUGUST - cosirea şanţurilor, intreţinere spaţii verzi. 

- igienizarea domeniului public 

- încărcarea şi descărcarea resturilor menajere din 

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  



 

 
 

Preşedinte   de şedinţă,   

      consilier local,  

       Bostan Dan 

                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                Secretar general 

                                                                                           Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

 

coşurile de gunoi de pe domeniul public şi transportul 

la zona de depozitare ; 

-participare la activitati de infrumusetare cu ocazia 

zilei Comunei-29 august 

SEPTEMBRIE - încărcarea şi descărcarea resturilor menajere din 

coşurile de gunoi ,colectare peturide pe domeniul 

public ; 

- igienizarea domeniului public, 

- întreţinere locuri de agrement, a terenului de sport 

-diferite activitati de reparatii si intretinere ocazionate 

de producerea unor fenomene naturale 

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  

OCTOMBRIE - încărcarea şi descărcarea resturilor menajere din 

coşurile de gunoi ,colectare peturi de pe domeniul 

public  ; 

 - taiat ,crapat si depozitat lemne 

- săpat grădini Şcoali şi Grădiniţe 

-  

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  

NOIEMBRIE  - curăţarea zăpezii în cazul căderilor de zapadă 

- amenajări de şanţuri, rigole, podeţe  

- igienizare domeniu public 

- diferite activitati de reparatii si intretinere 

ocazionate de producerea unor fenomene naturale 

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  

DECEMBRIE - participarea la activităţi de înfrumuseţare cu ocazia 

sărbătorilor de iarna; 

- curăţarea si incarcarea zapezii,de pe caile publice 

-  deszapezit si administrat material antiderapant  pe 

DC 111,DC 112 

 

 

permanent Beneficiarii 

Legii 416 /2001 

Viceprimar  


