
ROMÂNIA 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘELARU 
TEL./FAX.0245723024/0245723371 
Email: primaria.selarudb@gmail.com 

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului general cu actiunile sau lucrarile de  
interes local ce se vor efecua cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 

careăauăobligațiaădeăaăefectuaăoreădeămunc< 
 

ConsiliulăLocalăalăcomuneiă訓elaru, judetulăDâmbovițaăîntrunităînă群edinț<ăordinar<ăast<ziăă
29.04.2021; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarul comunei Selaru; 
- Raportulăcompartimentuluiădeăăasistenț<ăsocial<  din cadrul aparatului de specialitate al 

primaruluiăcomuneiă訓elaru; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Selaru; 
- prevedrile art.6  alin.(7) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile  

ulterioare; 
 În temeiul art.129 alin.(2), lit.d),  alin.(7) lit.b)ă群iăart.196ăalin.(1)ălit.ăa)ădinăOrdonanțaă 

deăUrgenț<ăaăGuvernuluiănr. 57/2019,  privind Codul administrativ; 
 

HOTARĂŞTE: 
            Art. 1. Seăaprob<ăPlanulăanualăgeneralăprivindăacțiunile sau lucr<rile de interes local ce se  
efectuiaz< în perioada mai 2021- mai 2022  deăc<tre beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind 
venitulăminimăgarantat,ăcareăauăobligațiaădeăaăefectuaăoreleădeămunc< stabilite conform legii, 
prezentat în anexa la prezentaăhot<râre.ăAnexaăfaceăparteăintegrant<ădinăprezentaăhot<râre. 
         Art.  2.  Cu ducerea la îndeplinireăseăoblig<ăviceprimarulăcomuneiă訓elaru,ăă群i 
compartimentulădeăasistent< social<. 
        Art. 3. Prezentaăhot<râre se comunic<,ăîn mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei, înătermenulăprev<zut de lege, primarului comunei, prefectului judetului 
Dâmbovițaă群iăcelorămenționațiăălaăart.2ăă群iăăseăaduceălaăcuno群tiinț<ăpublic< . 
 
 

                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                            CONSILIER, 
                                        DRĂGUȘIN RELU 

                                                                           CONTRASEMNEAZ;, 
                                                                                    SECRETARULăGENERALăALăCOMUNEIă訓ELARU 

                                                                                              DRAGNE EMILIAN PETRE 
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ROMANIA                                                                                                          Anexa 
JUDETUL DAMBOVITA                                                                Hotararea nr. 21/29.04.2021                
COMUNA SELARU                                                                              CONSILIUL LOCAL 
CONSILIUL LOCAL SELARU 
 
 

PLAN ANUAL  
De actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii 

nr.416/2001, la nivelul comunei Selaru, judetul Dambovita 
  
    La nivelul comunei Selaru, judetul Dambovita se propun urmatoarele actiuni si lucrari de 
interes local in vederea aplicarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificata prin Legea nr. 276/2010 astfel: 
 
    1.FORTELE PARTICIPANTE LA PUNEREA IN APLICARE A PROGRAMULUI: 
a) Beneficiarii ajutorului social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
b) Salariatii primariei Selaru care prin dispozitia primarului au fost desemnati cu organizarea si 
verificarea activitatilor desemnate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat. 
c) Cetatenii comunei Selaru, in principal cei care au gospodarii si terenuri in vecinatatea paraului 
Dambovnic si Jirnov pe raza comunei. 
d) Consilierii locali prin participarea si informarea autoritatilor la situatiile de urgenta aparute 
(incendii, inundatii, deszapezire). 
 
    2.PRINCIPALELE OBIECTIVE AVUTE IN ATENTIE: 
a) Paraul Dambovnic, paraul Jirnov cat si gospodariile si terenurile aflate in vecinatatea 
cursurilor de apa. 
b) Sala de sport Fierbinti. 
c) Baza sportiva Selaru. 
d) Sediul Primariei Selaru. 
e) Caminele culturale. 
f) Unitatile de invatamant de pe raza comunei. 
g) Dispensarele medicale din comuna. 
h) Drumurile, podurile si podetele de pe raza comunei. 
 
    3.CATEGORII DE ACTIVITATI SI LUCRARI: 
a) Participarea la diferite lucrari de investitii pe care le executa Consiliul Local si Primaria 
Selaru. 
b) Colectarea gunoaielor de pe cursurile de apa. 



c) Efectuarea curateniei la institutiile ce apartin de Consiliul local si Primaria comunei Selaru. 
d) Colectarea si depozitarea gunoaielor de pe drumurile comunale si judetene. 
e) Curatarea si decolmatarea podurilor si podetelor de pe raza comunei. 
f) Participarea la transportul, taierea si depozitarea lemnelor pentru incalzire la institutiile de pe 
raza comunei. 
g) Cosit vegetatie in perimetrul institutiilor de pe raza comunei. 
h) Participarea la lucrari de deszapezire la institutiile publice si la persoanele aflate in dificultate. 
i) Orice alte lucari care apar in cursul anului pe raza comunei Selaru cu implicarea Primariei 
Selaru si a Consiliui Local Selaru ori a institutiilor subordonate acestora sau agenti economici cu 
care colaboram. 
 
    4. EVIDENTA EXECUTARII ACTIUNILOR SI LUCRARILOR: 
a) Supravegherea, verificarea si evidenta actiunilor lucrarilor de interes local intreprinse se 
efectueaza de catre persoanele desemnate de primarul comunei Selaru prin dispozitie astfel: 
    - Dragusin Relu-viceprimar 
    - Constantinescu Ionela-consilier compartiment asistenta sociala 
    - Iacob Cristi Alin-administrator 
 
    5. DISPOZITII FINALE: 
Viceprimarul comunei Selaru, judetul Dambovita va intocmii lunar o situatie a lucrarilor si 
actiunilor de interes local specific sezonului si a problemelor aparute.  
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA, 
      DRAGUSIN RELU                                                                         SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                            DRAGNE EMILIAN PETRE                          


