
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes 

local pe anul 2019 
 

   Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau  

 Avand in vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului com. Breaza – dl. Adrian Druga 

inregistrata la nr. 7472/12.12.2018; 

 Raportul compartimentului de resort inregistrat la nr. 7473/12.12.2018; 

 Avizul comisiei de specialitate ;  

 Prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 

completarile si modificarile ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 276/2010 privind modificarea si completarea Legii 

nr. 416/2001; 

 Prevederile  H.G nr.  50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu completarile si modificarile ulterioare ; 

 Prevederile art.36 alin. (4) lit. “e” si alin. (6) lit. “a” pct. 2  din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

completarile si modificarile ulterioare. 
 In temeiul  art. 45  din  Legea 215/2001 privind Administratia  publica 
locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba Planul de actiuni si de lucrari de interes local pentru 

anul 2019, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2.  Se aproba lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii 
ajutorului social, conform anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotarare. 

Art. 3.  D-na. Boarcas Carmen Steliana, inspector cu atributii in domeniul 

asistentei sociale, dl. Bogza Viorel, viceprimarul comunei, si dl. Croitoru 
Georgian, consilier personal al primarului, vor duce la indeplinire prezenta 

hotarare. 
Art. 4.  Secretarul  U.A.T. Comuna  Breaza va comunica  autoritatilor si 

celor  interesati  prezenta  hotarare.  

         PRESEDINTE DE SEDINTA 
              MOCANU EUGEN 

                       CONTRASEMNEAZA, 

                                                                SECRETAR  
                                                                UNGUREANU CARMEN 

NR.4 
BREAZA  31.01.2019 
 Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din 

data de 31.01.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 215/2001, a 

administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 10  voturi pentru, - 

voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 10 consilieri 

prezenti la sedinta. 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 4/31.01.2019 

 
        

    LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social  

 

Bunuri imobile  

1 
Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor 

gospodăreşti.  

2 

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri 
intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona 
rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au 

potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă                                                                          

Bunuri mobile  

1 

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai 
mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau 

destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi 
pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile                                                                                  

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 

3 
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, 
rulote, autobuze, microbuze                                                                         

4 
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 

pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"                           

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată      

6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale 

7 
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul 

acţionate hidraulic, mecanic sau electric                                                             

 Aflate în stare de funcţionare.  
 

Depozite bancare                                                                                

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii                        

Terenuri/animale şi/sau păsări                                                                  

1 

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală 

depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 
2.500 euro pentru familie     

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea 
acordării ajutorului social. 

 

 

 

 

 

 


