
 

PROIECT DE HOTARARE nr.20 
privind  aprobarea  Planului  de actiuni si lucrari de interes local 

pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile 
beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2020 

 

Consiliul Local al comunei Movila-Banului, judetul Buzau, 

Avand in vedere:  
- expunerea de motive a Primarului comunei Movila-Banului, 

inregistrata la nr.1958/15.04.2020; 
-    Raportul  de specialitate al doamnei Corbu Marilena, referent in 
cadrul compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara de la 
nivelul comunei Movila Banului inregistrat la numarul 
1959/15.04.2020; 
- avizul  comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 

buget, finante, administrarea domeniului public si privat al 
comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si 
comert inregistrat la nr.1959/15.04.2020; 

- prevederile  Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, 
modificata si completata de Legea nr. 276/2010 si O.U.G. 
nr.124/2011, pentru modificarea si completarea unor acte normative 
care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala ; 

    -art.28, alin.(3) H.G.nr.50/19.01.2011, privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind 
venitul minim garantat, modificata si completata de H.G. nr.57/2012 ; 

 
În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 alin.(1)  

și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ  

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru 
repartizarea orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de 
venit minim garantat, pentru anul 2020 conform anexei nr.1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. (1) Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit 
minim garantat au obligatia de a efectua actiunile si lucrarile de interes 
local, in functie de numarul de ore calculate proportional cu cuantumul 
ajutorului social. 



(2) Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului 
social de care beneficiaza familia sau persoana singura, cu tarif orar 
corespunzator, salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, 
raportat la durata medie lunara a timpului de munca. 
(3) Norma de munca pe zi este de 8 ore. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
compartimentul de asistenta Sociala si autoritate tutelara din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului si 
persoana numita prin dispozitie. 
Art.4. Prezenta hotarare, insotita de anexa, va fi afisata pentru aducerea la 
cunostinta publica si va fi comunicata Institutiei Prefectului – Judetul 
Buzau, in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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INITIATOR, 
Moise Dorin Romica  

                                                                                                                                                                    
Avizat spre legalitate, 

Secretar general, 
Ionita Alexandru Florin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


