
           
R O M A N I A 

J U D E T U L B U Z A U  
COMUNA GLODEANU SILISTEA 

C O N S I L I U L  L O C A L 
       

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 

beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care presteaza 
munca in folosul comunitatii. 

 
 Consiliul local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, 
intrunit in sedinta ordinara 
 Având in vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Glodeanu Silistea dl. Gabriel 
Popescu, inregistrată la nr. 3/23.01.2020; 

- referatul compartimentului asistenţă socială înregistrat la nr.  
4/23.01.2020; 
 - prevederile art. 6 alin. (7, 8) din Legea nr. 416/2001, privind venitul 
minim garantat, modificată şi completată de Legea nr. 192/2018; 
 - prevederile  art. 28 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si comoletarile ulterioare ; 
 - prevederile art. 16, 17 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind 
regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii; 
 - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

- prevederile art. 129 alin. (2) litera (b), alin. (4) litera (a) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

In temeiul art. 196 aliniatul (1) lit. (a), art. 197 alin (1) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. Se aprobă Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru 
beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care presteaza munca 
in folosul comunitatii, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. Secretarul comunei Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor si persoanelor interesate. 
   
 PRESEDINTE DE SEDINTA,     
 Consilier local, Iulian VASILE 
            CONTRASEMNEAZA: 
                SECRETAR GENERAL, 
                Adrian IONITA 

 
 
Nr. 2 

 Glodeanu Silistea,   31 ianuarie 2020. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Glodeanu Siliştea în şedinţa 

din data de 31 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (a) din din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de  ____ voturi 
,,pentru”, __ voturi ,,impotriva” , __ ,,abtineri”, din numărul total de ___ consilieri în funcţie şi ___ 
consilieri prezenţi la şedinţă.                   

 


