
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA  BERCA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE  

 

pentru aprobarea Planului anual de actiune privind prestarea de lucrari de interes public 

local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de persoanele 

majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social  

  

Consiliul local Berca, judetul Buzau, 

 Avand in vedere: 

 -referatul de aprobare al viceprimarului comunei, inregistrat la nr. 

864/12.02.2020; 

 -raportul compatimentului de asistenta sociala, inregistrat la nr. 865/12.02.2020; 

-raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget 

finante, administrarea domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 

protectia mediului, servicii si comert ;  

-raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii 

si linistii publice, a drepturilor cetatenilor; 

-raportul comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement ; 

 -prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

republcata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 -prevederile art.28 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru 

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

privind venitul minim garantat ; 

-prevederile art. 112 alin. (3) lit “b” , art 117 şi art. 118 alin. (1) din Legea nr. 

292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 129 alin. 2, lit “d” si alin. (7), lit.”p” din Ordonanta de Urgenta 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. “ee” din Ordonanta de Urgenta 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.Se aproba Planul de actiuni privind prestarea de lucrari de interes public 

local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de persoanele 

majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Prezenta va fi adusa la indeplinire de viceprimarul comunei si 

compartimentul de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei. 

  



Art.3.Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica si va inainta 

prezenta hotarare autoritatilor si institutiilor interesate, in termenele si conditiile 

stabilite de lege. 

  

 

 

       BERCA                           PRESEDINTE DE SEDINTA, 

       27.02.2020                              CONSILIER, 

       NR.12                                             GHEORGHE MIRITESCU  

 

 

 

 

 

            CONTRASEMNEAZA, 

    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BERCA 

 Jr. CHIVU VIORICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta Hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Berca in sedinta din data de 

27.02.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr de 14 voturi pentru ; 0 abtineri si 0 impotriva din 

numarul total de 15 consilieri in functie si 14 consilieri prezenti la sedinta 

 


