
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA MĂGURA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE  
 

pentru aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in care beneficiarii 
prevederilor Legii 416/2001 pot presta activitati  
 

Consiliul Local Măgura, 
Având in vedere: 

 - referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7 din 25 ianuarie 2021 prezentat 
de primarul comunei Măgura ; 
 - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Măgura, judeţul Buzău, 
înregistrat sub nr. 9 din 25 ianuarie 2021; 
 - raportul  înregistrat sub nr. 8 din  25 ianuarie 2021; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Magura; 
       - H.G. nr. 1348/2001 privind aprobarea listei inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Măgura, judeţul Buzău; 

-art. 6 alin ( 2 ) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat ; 
În conformitate cu art. 196, alin. (1) litera „a” din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art.1.Se aprobă Planul de actiuni si lucrari de interes local  în care se vor 
presta activități în folosul comunității de catre beneficiarii  prevederilor Legii 
416/2001  anexa la prezenta . 

 Art.2. Secretarul general al comunei  Măgura,județul Buzău, va comunica  
prezenta hotărâre instituţiilor autorităţilor şi persoanelor interesate și o va face 
publică pe pagina de internet ,,wwwcomunamagura.ro,, și în Monitorul Oficial 
Local 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 
   Consilier  Gabriel Mihalcea                  Secretar general al comunei, 
         Otilia-Valentina Niță 
 
  
 
 
Măgura, 26 februarie 2021 
Nr. 8 
 
 
 
 



 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei 
Măgura în şedinţa ordinară din 26 februarie 2020, cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  codul administrativ, cu un nr. de 
____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. 
total de ___ consilieri locali prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa la HCL nr.    8  /2021 
 
 

                     PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 
 
Nr 
crt. 

Obiectiv specific Actiuni si masuri 
intreprinse 

Termene de 
realizare 

Resurse 
umane 

Responsabili 
obiectiv 

1 Curatirea si 
intretinerea in 
sezonul rece a 
cailor de acces 
principale si 
adiacente situate 
pe domeniul 
public si privat al 
comunei  

Lucrari specifice 
perioadei de 
iarna(deszapezit,curatat 
zapada) 
Curatirea , intretinerea 
si salubrizarea spatiilor 
din  comuna de 
deseurile aruncate sau 
depozitatea accidental 

Ianuarie-
aprilie 
 
 
Permanent 

Persoanele 
apte de 
munca din 
familiile 
beneficiare 
ale Legii 
416/2001 si 
alte 
persoane 
care fac 
munca in 
folosul 
comunitatii 

Viceprimar 

2 Lucrari de 
intretinere si 
salubrizare a 
zonelor verzi si 
cailor de acces de 
pe raza comunei 

Asigurarea curateniei 
pe spatiile verzi , alei , 
trotuare, malurile raului 
Buzau si izvoarele care 
strabat comuna  etc prin 
maturat , greblat si 
incarcat materialul 
rezultat in mijloacele de 
transport 
Varuit pomi , vopsit 
parapeti poduri, 
balustrade drum, 
plantat si intretinut 
pomi si plante 
ornamentale 

Permanent Persoanele 
apte de 
munca din 
familiile 
beneficiare 
ale Legii 
416/2001 si 
alte 
persoane 
care fac 
munca in 
folosul 
comunitatii 

Viceprimar 

3 Lucrari de 
intretinere si 
reparatie a 
strazilor balastate 
si asfaltate de pe 
raza comunei  

Decolmatarea santurilor 
si rigolelor de preluare a 
apelor pluviale  
Intretinerea drumurilor 
balastate prin lucrari 
specifice 

Permanent  Viceprimar 

4 Actiuni ce vizeaza 
cresterea calitatii 
mediului 
inconjurator 

Extinderea spatiilor 
verzi prin efectuarea de 
noi plantari si 
intretinerea celor 
existente 
Lucrari de toaletarea 
arborilor de pe domeniul 
public si privat al 
comunei  

Permanent Persoanele 
apte de 
munca din 
familiile 
beneficiare 
ale Legii 
416/2001 si 
alte 
persoane 

Viceprimar 



Ecologizarea pasunilor 
apartiand comunei  
Ecologizarea albiilor 
cursurilor de apa de pe 
raza comunei 

care fac 
munca in 
folosul 
comunitatii 

5 Actiuni sau lucrari 
de interes local 
aprobate de 
primar , prestate 
in cadrul 
institutiilor sau 
serrviciilor publice 

Alte actiuni si lucrari 
care pot aparea pe 
moment 

Permanent Persoanele 
apte de 
munca din 
familiile 
beneficiare 
ale Legii 
416/2001 si 
alte 
persoane 
care fac 
munca in 
folosul 
comunitatii 

Viceprimar 

 
 
 
 
 

    Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 
   Consilier  Gabriel Mihalcea                  Secretar general al comunei, 
         Otilia-Valentina Niță 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


