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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  
 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat pentru anul 2017 precum şi aprobarea notei de 
fundamentare a Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 
2017 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 
 
Consiliul Local al Comunei Florica, judetul Buzau, 
     Avand in vedere: 
       -expunerea de motive a primarului comunei inregistrata la nr. 4 din 
18.01.2017; 
     - raportul asistentului social inregistrat la nr. 9 din 18.01.2017; 
     - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 4 din 
19.01.2017; 
     -prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
    - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1291 din 18 decembrie 2012 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;  
    - prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
    - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 778/2013 pentru  modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
50/2011; 
     - prevederile Legii nr. 342/2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat; 
           In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi art. 46 alin.(1), din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T A R A S T E : 
 

           Art. 1. Se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2017 conform anexelor 
1, 2 şi 3 care fac parte integrantă la prezenta hotărâre. 
           Art. 2. Se aprobă nota de fundamentare privind Planul de lucrări de 
interes local ce vor fi executate în anul 2017, conform anexei nr. 4 care face 
parte integrantă la prezenta hotărâre. 



           Art. 3. Primarul comunei si serviciul financiar contabil vor duce la 
indeplinire prezenta hotarare. 
           Art. 4. Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si 
institutiilor interesate prezenta hotarare. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
CONSILIER, 

TACHE GHEORGHE 
 
 
 

 
Nr. 4                                                                               Contrasemneaza  
Florica : 27.01.2017                                                              Secretar,               
                                                                                    Pescaru Constantin 
 
 
 
 
 
 
          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în 
şedinţa din data de 27.01.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) din 
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 
9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


