ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Hotărârea nr. 11 /2018
Privind aprobarea Planului anual de acţiuni și lucrări de interes local pe anul
2018 ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 50/2011 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 31 ianuarie 2018;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş înregistrată sub nr. 7/199/2017
şi raportul de specialitate al compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 7/ 9/2018 ;
Prevederile art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 28 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate
prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea nr. 52/2003 privind transparența în administrația publică locală ;
Raport al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Gălăuţaş, respectiv
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 9/7/2018 comisia de specialitate învăţământ, sănătate,
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.
9/8/2018, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, servicii şi comerţ, nr. 9/9/2018,
In temeiul dispozitiunilor art .36 alin. 1 si alin. 2, lit. c), alin.9, art. 45, art. 115 alin.1
lit.b) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala,republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă Planul de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2018, ce se
efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor
social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și HG nr. 50/2011 privind
Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 416/2001, conform anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Planul anual va fi făcut public prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de
web a comunei şi va fi comunicat Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: primarul,
viceprimarul, secretarul şi compartimentul asistenţă socială.
Gălăuţaş, la 31 ianuarie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Stînă Gabriela

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş,
Morar Monica-Camelia

