
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA BREAZA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes 

local pe anul 2018 
 

   Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau  
 Având in vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului com. Breaza – dl. 
Adrian Druga inregistrata la nr. 6256/11.12.2017; 

 Raportul compartimentului de resort inregistrat la nr. 
6257/11.12.2017; 

 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 2018, 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. Se aproba valorile veniturilor potentiale provenite din 
valorificarea bunurilor, conform anexei nr. 3, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4. Se aproba lista bunurilor care sunt considerate de stricta 
necesitate pentru nevoile familiale, conform anexei nr. 4, care face 
parte ingranta din prezenta hotarare. 

Art. 5.  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. 6.  Secretarul  comunei  Breaza va comunica  autoritatilor si 
celor  interesati  prezenta  hotarare.  

 
 
 
              PRESEDINTE DE SEDINTA 
                 CROITORU MARIA  
 
 
 
 

                       CONTRASEMNEAZA, 
                                                          SECRETAR  

                                                       UNGUREANU CARMEN 
 

 
 
NR.8 
BREAZA  30.01.2018 
 
 
 
 
 Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in 
sedinta din data de 30.01.2018, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) 
din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata si 
actualizata, cu un numar de 11  voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri, din 
numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri prezenti la sedinta. 

 

 

 
 
 



 
ROMANIA                     Anexa nr. 1 

JUDETUL BUZAU              la 

CONSILIUL LOCAL       H.C.L. NR. 8/30.01.2018 

COMUNA BREAZA 

 

PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Actiuni si 

masuri 

intreprinse 

Termen 

de 

realizare 

Resurse Responsabili 

1. Lucrari de 

intretinere a 

acostamentului pe 

lungimea 

drumurilor 

comunale si 

judetene, pe raza 

com. Breaza 

Indepartarea malului si 

a altor resturi ramase in 

aceste zone ca urmare a 

scurgerii apei rezultate 

din precipitatii 

Permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Bogza Viorel 

Boarcas Carmen 

2. Lucrari de curatare 

a resturilor vegetale 

aflate pe marginea 

drumurilor 

comunale si 

judetene, pe raza 

com. Breaza 

Curatarea santurilor de 

scurgere a apei 

rezultate din ploi si 

zapezi, indepartarea 

resturilor vegetale, a 

maracinisurilor, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor 

Permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Bogza Viorel 

Boarcas Carmen 

3. Intretinerea 

santurilor de 

scurgere a apei de 

pe raza com. Breaza 

Indepartarea resturilor 

vegetale, a 

maracinisurilor, a 

gunoaielor, sapaturi 

manuale 

Permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Bogza Viorel 

Boarcas Carmen 

4. Intretinerea in 

sezonul rece a 

drumurilor 

comunale si 

judetene de pe raza 

com. Breaza 

Indepartarea zapezii cu 

mijloace mecanice si 

manuale, imprastierea 

materialelor 

antiderapante, etc. 

Lunile  

10-12; 1-3 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Bogza Viorel 

Boarcas Carmen 

5. Lucrari de curatare 

manuala a albiilor 

torentilor de pe raza 

com. Breaza 

Indepartarea vegetatiei 

specifice crescute in 

albia paraurilor, 

indepartarea gunoaielor 

depozitate in aceste 

zone, decolmatare, 

sapaturi manuale 

Permanent Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Bogza Viorel 

Boarcas Carmen 

6. Lucrari de 

intretinere in incinta 

unitatilor scolare 

din com. Breaza 

Indepartarea 

maracinisurilor, a 

resturilor vegetale, a 

gunoaielor, intretinerea 

acostamentelor, 

vopsirea si reparatia 

gardurilor, etc. 

Ori de cate 

ori este 

nevoie 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Bogza Viorel 

Boarcas Carmen 

7. Lucrari de 

amenajari pentru 

organizarea 

“Sarbatoarea vinului 

de Breaza” 

Curatarea terenului de 

resturi vegetale si 

asigurarea transferului 

la locuri special 

destinate, amenajarea 

zonei pentru activitati 

comerciale, amenajarea 

scenei, etc. 

Septembrie Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Bogza Viorel 

Boarcas Carmen 



8. Alte activitati de 

interes si utilitate 

publica 

Asigurarea depozitelor 

de combustibili solid 

(lemn), diferite 

activitati de intretinere 

si reparatii, ocazionate 

de producerea unor 

fenomene naturale (ploi 

torentiale, vant 

puternic, incendii, 

cutremure, inundatii) 

Interventii 

ocazionale 

Beneficiarii 

Legii nr. 

416/2001 

Bogza Viorel 

Boarcas Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 8/30.01.2018 

 

 
 

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 (case de vacanţă, piscine, saune şi altele) ori alte imobile aflate în 
una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, 

comodat etc.  

Bunuri mobile  

1 

Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, 
cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate 

transportului acestora ori al persoanelor dependente, precum şi pentru uzul 
persoanelor aflate în zone greu accesibile  

2 
Autovehicule*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, 

rulote, autobuze, microbuze  

3 
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare 

pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“  

4 Utilaje agricole*: tractor, combină autopropulsată  

5 Utilaje de prelucrare agricolă*: presă de ulei, moară de cereale  

6 
Utilaje de prelucrat lemnul*: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate 

hidraulic, mecanic sau electric  

7 
Obiecte de artă, bijuterii şi metale preţioase având peste 100 grame, obiecte de 
cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, obiecte de colecţie, 
în stare vandabilă  

8 Aparatură electronică*: camere video, amplificatoare audio, copiatoare  

9 Depozite bancare în valoare de peste 3.000 lei  

 Aflate în stare de funcţionare.  

 

Terenuri/Cursuri de apă  

 
Terenuri/Cursuri 
de apă  

Familii cu 1-3 
persoane  

Familii cu peste 3 persoane  

1 
Terenul intravilan sau cu potenţial de construcţii ori de vânzare, cu o 
suprafaţă totală mai mare de 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona 

rurală , cu exceptia terenului pe care sunt construite locuinta sau anexele 

2 

Terenuri 

extravilane în zona 
colinară, de şes şi 

de munte, cu 
potenţial productiv 
(exploatabile)  

1,5 ha/familie 2 ha/familie 

Categorii de animale/păsări  

1 Peste două bovine  

2 Peste o cabalină  

3 Peste 3 porcine  



4 peste 5 ovine/caprine  

5 Peste 5 familii de albine  

6 Peste 10 capete de iepuri de casă  

7 Peste 25 de capete de păsări  

8 Crescătorii a căror producţie se comercializează  

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea 

acordării ajutorului social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 8/30.01.2018 

 
 

CRITERII 
privind limitele minime si maxime ale veniturilor potentiale 
provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ 
cetgoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru 

nevoile unei familii 

 
 
 
Bunuri mobile 
necesare intr-o 

gospodarie 

Limite 
minime/buc. 

prevazute de H.G. 
nr. 50/2011 

-lei- 

Limite 
maxime/buc.prevazute 

de H.G. nr. 50/2011 
-lei 

Limitele 
aprobate 

de 
Consiliul 

Local 

1. masina de 
gatit 

460 820 460 

2. frigider 560 1.568 560 

3. Combina 
frigorifica 

899 2.000 899 

4. congelator 595 920 595 

5.masina de 
spalat automata 

849 1.650 849 

6. televizor color 279 2.000 279 

7. video(DVD 
player) 

240 1.650 240 

8. calculator 
personal 

1.400 3.577 1.400 

*) Bunurile mobile mentionate mai sus trebuie sa fie in stare de functionare, iar 
pentru cele folosite mai mult de 24 de luni, limitele minime si maxime vor fi stabilite la 
jumatatea valorilor din tabel. 
 
 

Veniturile 

potentiale 
provenite din 

vanzarea si din 
valorificarea 

culturilor agricole 

Limite minime/buc. 

prevazute de H.G. 
nr. 50/2011 

-lei- 

Limite maxime/buc. 

prevazute de H.G. 
nr. 50/2011 

-lei 

Limitele 

aprobate 
de 

Consiliul 
Local 

1. terenuri arabile 600* 28.000* 600* 

2. teren intravilan 2.000* 220.000* 2.000* 

3. teren forestier 2.500* 10.000* 2.500* 

4. pasuni 500* 27.000* 500* 

5. fanete 500* 27.000* 500* 

6. vii nobile 15.000* 50.000* 15.000* 



7. culturi agricole-
UM-venit net/ha/an 

 Grau 

 Porumb 

 Fasole 

 Orz 

 Floarea 
soarelui 

 Cartofi pepeni 

 Sfecla 

 Vie 
 - struguri de masa 
 - struguri de vin 

 Tutun 

 soia 

 
 

90** 
90** 
90** 
95** 

92, 4 ** 
 

700** 
400** 

 
150** 
400** 
200** 
90** 
90** 

 
 

169** 
126** 

145,6** 
203,6** 
110** 

 
5.000** 
4.000** 

 
334** 
800** 
400** 

1.200** 
160** 

 
 

90** 
90** 
90** 
95** 

92, 4 ** 
 

700** 
400** 

 
150** 
400** 
200** 
90** 
90** 

8. livezi 500** 700** 500** 

9. legume 500** 1.500** 500** 

* Pretul de vanzare in lei a unui hectar 
** Venitul net in lei/ha 
 

Categorii de 

animale 

Limite minime/buc. 

prevazute de H.G. 
nr. 50/2011 

-lei- 

Limite maxime/buc. 

prevazute de H.G. 
nr. 50/2011 

-lei 

Limitele 

aprobate 
de 

Consiliul 
Local 

1. bovine 1.000* 4.000* 1.000* 

2. porine 300* 1.000* 300* 

3. ovine /caprine 80* 200* 80* 

4. cabaline 400* 3.000* 400* 

5. pasari 25* 30* 25* 

6. familii de albine 100* 200* 100* 

7. iepuri de casa 30* 50* 30* 

* Pretul de vanzare in lei pe cap de animal, sau dupa caz, a unei familii de albine 
 Nota : 

Preturile stabilite in prezenta anexa se folosesc la evaluarea bunurilor 
calculate ca diferenta intre bunurile care nu sunt considerate de stricta necesitate 
pentru nevoile familiei si cele care sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile 
familiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 8/30.01.2018 

 
                                    

LISTA 

                    bunurilor considerate de strictă necesitate 

                          pentru nevoile unei familii 

 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                               Bunuri imobile                                 │ 

├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 1 │locuinţa de domiciliu, conform art. 7 din normele metodologice,           │ 

│   │precum şi anexele gospodăreşti (dependinţe)                               │ 

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                 Bunuri mobile necesare într-o gospodărie                     │ 

├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 1.│mobilier aferent locuinţei                                                │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 2.│aparatură electronică şi electrocasnică uzuală*)                          │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 3.│mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau        │ 

│   │dependente                                                                │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 4.│aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui         │ 

│   │tratament medical*)                                                       │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 5.│aparatura şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei şi preparării apei │ 

│   │calde menajere                                                            │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 6.│unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural      │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 7.│unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei                │ 

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

     

*) Aflate în stare de funcţionare, dar nu mai mult de o bucată din fiecare 

bun (aparat TV, maşină de spălat, frigider, maşină de gătit, radiocasetofon, 

calculator PC sau laptop etc). 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                        Terenuri/Cursuri de apă                               │ 

├───┬────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤ 

│   │ Terenuri/Cursuri de apă    │  Familii cu 1-3   │    Familii cu peste 3   │ 

│   │                            │     persoane      │        persoane         │ 

├───┼────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┤ 

│ 1.│terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, │ 

│   │dar nu mai mult de 500 m˛ în zona urbană şi 1.000 m˛ în zona rurală       │ 

├───┼────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┤ 

│ 2.│terenuri extravilane în zonă│                   │                         │ 

│   │colinară, de ses si de munte│                   │                         │ 

│   │cu potenţial productiv      │                   │                         │ 

│   │(exploatabile)              │  0,50 ha/familie  │      0,75 ha/familie    │ 

└───┴────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                           Categorii de animale/păsări                        │ 

├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 1.│o bovină                                                                  │ 



├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 2.│2 porcine                                                                 │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 3.│4 ovine                                                                   │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 4.│o cabalină                                                                │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 5.│10 capete de iepuri de casă                                               │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 6.│15 capete de păsări                                                       │ 

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│ 7.│5 familii de albine                                                       │ 

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

    NOTĂ: 

    Toate bunurile imobile, mobile, terenuri/cursuri de apă, categorii de 

animale/păsări şi alte bunuri cuprinse în această listă pot fi deţinute 

cumulativ de o familie/o persoană singură. 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                          Alte bunuri                                         │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│decoraţii, medalii, cupe, insigne etc. primite în nume personal cu titlu      │ 

│onorific                                                                      │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

    

 

 

 

 

 

                        


