
     ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

        COMUNA GREBĂNU 
       CONSILIUL  LOCAL 

           
H  O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, 

care va fi realizat în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat 
 
  Consiliul Local al comunei Grebănu, judeţul Buzău; 
 Având în vedere Referatul de aprobare primarului comunei Grebănu dl. sing .Stanciu Gheorghe, în 
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre înregistrată la nr.150/20.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Având în vedere referatul nr. 151/21.01.2020 întocmit de secretarul comunei Grebănu; 
 In conformitate cu prevederile art.6 aliniatele (2), (7), (8) şi (9) din Legea nr.416/2001, privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art.28 alin.(1- 7) 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 completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
    Art.1.Se aprobă planul de acţiuni sau de lucrări de interes local anual privind obiectivele 

şi lucrările comunitare, care vor fi realizate în anul 2020 de către potenţialii beneficiarii ai venitului 
minim garantat conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
                Art.2.Compartimentul de asistenţă socială are obligaţia de a transmite AJPIS Buzău, planul 
de acţiuni sau de lucrări de interes local aprobat prin hotărâre de către Consiliul local. 
     Art.3.Viceprimarul comunei și compartimentele de resort din cadrul primăriei, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
               Art.4. Secretarul comunei  va comunica prezenta hotărâre la: 
 - Instituţiei Prefectului judeţului Buzău; 
  - Agenţiei pentru Plăți și Inspecție Socială Buzău; 
  - Primarului comunei Grebănu; 
  - Viceprimarului comunei Grebănu; 
  - Compartimentului de asistenţă socială. 
   

                                                                  
 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Robe Ion 
  
  

                                                                                                                      Contrasemnează: 
                                                                                                                     Secretar general, 
                                                                                                                       Crîngaşu Niţă 
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Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri din numărul total de  11 consilieri 
prezenți  şi 11 consilieri în funcţie. 
 
 
 


