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              JUDETUL  BRAILA 

    CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

 

 

 

                                                 H O T A R A R E A   Nr. 6 

                                                     Din  26 Ianuarie  2012 

 

 

 

 Privind: aprobarea Planului anual de lucrări sau acŃiuni de interes local  beneficiarilor de 

ajutor social la nivelul comunei noastre. 

 

 

 Avănd în vedere informarea d-lui Gazdoiu Petre,viceprimar  cu privire la necesitatea 

întocmirii Planului de lucrări  sau acŃiuni ai beneficiarilor de ajutor social conform Legii  

nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind venitul minim garantat. 

 Avănd în vedere avizele favorabile comisiilor de specialitate; 

 In conformitate cu prevederile art. 28 alin. 3 din HGR nr.50/28.01.2011 pentru  aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001modificata si completata cu OUG 

nr.124/30.12.2011 privind venitul minim garantat; 

 In baza art.36 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 3 lit.b,alin. 4 lit. a, alin. 6  lit.a,pct.2 din Legea 

nr.215/2001 republicaăa cu modificările şi completările ulterioare. 

 In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicată în 2007 privind administraŃia 

publică locală; 

 

 

                                                   H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 

 

 Art.1 Se aprobă Planul anual de lucrări  sau  acŃiuni de interes local  beneficiarilor de ajutor 

social fără a se depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea Normelor de Securitate si Igienă a 

Muncii întocmit de d-ul primar Vasilache Dumitru. 

 Art.2.D-ul Gazdoiu Petre,viceprimar,va întocmi lunar un Plan de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă şi va Ńine evidenŃa orelor într-un Registru special. 

 Art.3.D-na Mocanu Mariana,responsabil cu asistenŃa socială va afişa la loc vizibil Planul de 

lucrări de interes local,lista cu beneficiarii de ajutor social precum şi a persoanelor care urmează să 

efectuieze orele de muncă. 

 Art.4.D-ul secretar de comună va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

 

                           Preşedinte de sedinŃă,                                                CONTRASEMNEAZA, 

                             Chirpac Gheorghe                                                        Secretar comună, 

                                                                                                                    Zainea Cristian 



 

 

        R O M A N I A 

              JUDETUL  BRAILA 

    CONSILIUL LOCAL ROMANU 

 

 

                                           P R O I E C T   DE     H O T A R A R E  

                                                       Din 7 Aprilie  2011 

 

 

 Privind: aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local  beneficiarilor de 

ajutor social la nivelul comunei noastre. 

 

 

 Avand in vedere informarea d-lui Gazdoiu Petre cu privire la necesitatea intocmirii 

Planului de lucrari  sau actiuni ai beneficiarilor de ajutor social conform Legii  nr.416/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare privind venitul minim garantat. 

 In conformitate cu prevederile art. 28 alin. 3 din HGR nr.50/28.01.2011 pentru  aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 modificata si completata cu OUG 

nr.124/30.12.2011 privind VMG; 

 In baza art.36 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 3 lit.b,alin. 4 lit. a, alin. 6  lit.a,pct.2 din Legea 

nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 privind administratia 

publica locala; 

 

 

                                                             H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 

 

 

 Art.1 Se aproba Planul anual de lucrari  sau  actiuni de interes local  beneficiarilor de ajutor 

social fara a se depasi regimul normal de lucru si cu respectarea Normelor de Securitate si Igiena a 

Muncii intocmit de d-ul primar Vasilache Dumitru. 

 Art.2.D-ul Gazdoiu Petre,viceprimar,va intocmi lunar un Plan de lucrari de interes local 

pentru repartizarea orelor de munca si va tine evidenta orelor intr-un Registru special. 

 Art.3.D-na Mocanu Mariana,responsabil cu asistenta sociala va afisa la loc vizibil Planul de 

lucrari de interes local,lista cu beneficiarii de ajutor social precum si a persoanelor care urmeaza sa 

efectuieze orele de munca. 

 Art.4.D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor 

interesate. 

 

 

                                                                   PRIMAR, 

 

                                                     VASILACHE  DUMITRU 

 

 


