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HOTĂRÂREA NR. 85 /2019
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 5 din 30 ianuarie 2019
privind aprobarea Planului anual de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 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 octombrie 2019 ;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş înregistrat sub nr.4 /160/14.10.2019 şi
raportul de specialitate al compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de
specialitate al primarului înregistrat sub nr.4/161/14.10.2019 ;
Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.5 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea
Planului anual de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 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 ;
Prevederile art. 67 alin (2), alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile
art. 6 alin.7, alin. 10 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare și cu prevederile art. 28 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a acesteia
aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
-Avizele cu caracter consultativ ale 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. 6/97/24.10.2019, comisia de specialitate
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia
mediului nr. 6/96/24.10.2019, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, servicii şi comerţ, nr. 6/95/24.10.2019;
In temeiul dispozitiunilor art.129 alin.1 si alin. 2, lit. c), alin.14, art. 196 alin. 1 lit. a) , art. 197,
art. 198, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 5 din 30
ianuarie 2019 privind aprobarea Planului anual de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019 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, în sensul că
după articolul 1 se introduce un nou articol, art. 1^1, cu următorul cuprins:".
”Art. 1^1. Aprobă Planul de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2019, ce se
efectuează de către părintele/părinții copiilor care au obligația la contribuția de întreținere prin
acțiuni sau lucări de interes local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.”
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Harghita, primarului și
vicperimarului comunei Gălăuțaș, compartimentului asistență socială și autoritate tutelară și va fi adus
la cunoștință publică în condițiile legii.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: primarul, viceprimarul,
secretarul general al comunei şi compartimentul asistenţă socială și autoritate tutelară.
Gălăuţaş, la 31 octombrie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Morar Petru

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

