
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                     H O T A R A R E  
Privind  aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local ce se vor efectua pe 

domeniul public sau privat al com. Zarnesti, jud. Buzau cu persoanele beneficiare 
ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minin garantat, pentru anul 
2019 

 
 
 

  Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 
   Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub nr.619/2019; 
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com.  

Zarnesti inreg. sub nr.620/2019; 

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
- prevederile art. 6 alin(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minin  

garantat, modificata si completata; 
- art.28 (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001,  

aprobate prin H.G. nr.50/2011, modificate si completate; 

- art. 36 alin(2), lit.”d”, alin(6), lit.”a”, pct.2 din legea nr. 215/2001  
administraţiei  publice locale, republicată,  modificata şi completata;           
     In temeiul art. 45(1), art.115, alin(1), lit.”b”, din Legea administraţiei publice 

locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,      
 

 
      
                                            H O T A R Ă Ş T E : 

      Art.1. Aproba Planul de actiuni/lucrari de interes local ce se vor efectua pe 

domeniul public sau privat al com. Zarnesti, cu persoanele beneficiare ale 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minin garantat, pentru anul 2019, 

conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
     Art.2. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite  
autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 
 
                                            Presedinte de sedinta, 
                                                  Consilier, 
   Nr. 7/28.02.2019                                                                          

  Zarnesti           
 

                                                                              Contrasemneaza, 
                                                                                   Secretar, 
                                                                            Baltateanu Argentina  

 
 

 
 



 

 
 

 
 “Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in 
sedinta din 28.02.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 

215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi 
pentru, _____abtinere si ____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in 

functie si ______consilieri prezenti la sedinta” 
 
 


