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                                                                      HOTARAREA Nr.7 

Din 28 Ianuarie 2021 
 
              Privind: aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local  pe anul 2021 beneficiarilor 
de ajutor social la nivelul comunei noastre. 
 
 Avand in vedere referatul d-lui  Chihaia Dan Lucian,viceprimar 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. 
 Avizele comisiilor de specialitate; 
            In conformitate cu  HGR nr.778/11.11.2013 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.416/2001modificata si completata aprobata  prin  HG nr.50/2011 privind venitul minim garantat; 
 In conformitate cu OUG nr.42/21.03.2013 privind modificarea si completarea legii nr.416/2001 
privind VMG precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 perivind alocația pentru susținerea familiei; 
            In baza art.129 alin. 1,2,lit. a ,b,c,d,alin. 4 lit. e și alin. 7  lit.b,din OUG nr.57/05.07.2019                  
 In temeiul art.139 alin. 1 și 196.alin.1,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019  privind Codul Aministrativ  
 
 
                                                                             H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 
 
 
 Art.1 Se aprobă Planul anual de lucrari  sau  actiuni de interes local pe anul 2021  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-na primar Ioniță Steluța. 
 Art.2.D-ul Chihaia Dan Lucian,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 Toma Elena,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 Institutiei Prefectului-
judetul Braila si tuturor persoanelor interesate. 
 
 
 
 
                   Președinte de ședință,                                                         CONTRASEMNEAZA, 
                    Alexandru Marcela                                                            Secretar general comună, 
                                                                                                                 Zainea Cristian George 
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                                                           P R O I E C T  DE   H O T A R A R E 
Din 22 Ianuarie 2021 

 
              Privind: aprobarea Planului anual de lucrari sau actiuni de interes local  pe anul 2021 beneficiarilor 
de ajutor social la nivelul comunei noastre. 
 
 Avand in vedere referatul d-lui  Chihaia Dan Lucian,viceprimar 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  HGR nr.778/11.11.2013 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.416/2001modificata si completata aprobata  prin  HG nr.50/2011 privind venitul minim garantat; 
 In conformitate cu OUG nr.42/21.03.2013 privind modificarea si completarea legii nr.416/2001 
privind VMG precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 perivind alocația pentru susținerea familiei; 
            In baza art.129 alin. 1,2,lit. a ,b,c,d,alin. 4 lit. e și alin. 7  lit.b,din OUG nr.57/05.07.2019                  
 In temeiul art.139 alin. 1 și 196.alin.1,lit.a din OUG nr.57/05.07.2019  privind Codul Aministrativ  
 
 
                                                                        H  O  T  A  R  A  S  T  E  : 
 
 
 Art.1 Se aprobă Planul anual de lucrari  sau  actiuni de interes local pe anul 2021  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-na primar Ioniță Steluța. 
 Art.2.D-ul Chihaia Dan Lucian,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 Toma Elena,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 Institutiei Prefectului-
judetul Braila si tuturor persoanelor interesate. 
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