
ROMÂNIA            

JUDEŢUL BIHOR            

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI                         

        

 

HOTĂRÂREA Nr. 27 

20 februarie 2020 

 

privind  aprobarea planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020,  ce vor fi 

efectuate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările 

și completările ulterioare 

 

Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data 

de 20 februarie 2020,  

Având în vedere prevederile prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001, privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: “Primarii au 

obligatia să întocmească un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă” și ale art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; potrivit cărora: “Planul de acțiune sau de lucrări de  interes local se 

aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.” 

  Analizând referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei nr. 1138 /30.01.2020, 

raportul de specialitate al Compartimentului de Asistenţă Socială înregistrat sub nr. 

1287/31.01.2020 prin care se propune aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe 

anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, 

cu modificările si completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) coroborate cu ale alin. (7) lit. b) din 

Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 14 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără 

“abţineri”, din totalul de 14 consilieri locali prezenți, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi 

executate  de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul de 

Asistenţă Socială. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul 

Bihor____Primar____Compartimentul de Asistență Socială_____Compartimentul Urbanism și 

Protecția Mediului____Biroului Poliție Locală ________Afișare_____Dosar special de ședință.                  
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