
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru 

beneficiarii dreptului la ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat pentru  anul 2021 

 Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău 
 Având in vedere: 

Ø referatul de aprobare al primarului comunei Florica,inregistrat sub nr. 
17/05.01.2021; 

Ø raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului 
asistenţă socială inregistrat cu nr.97/18.01.2021 

Ø avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Florica; 

Ø prevederile art 6 alin. 7 din Legea nr. 416/200l privind venitul minim 
garantat, cu modificările si completările ulterioare; 

Ø prevederile art. 28, alin.(2), lit.a) şi alin.(3) din H.G. nr. 50 din 19 ianuarie 
2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

Ø dispoziţiile primarului comunei Florica care au stat la baza acordării 
ajutorului social pentru beneficiarii aflati in plata in luna ianuarie 2021; 

Ø prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ø prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1,) art. 129 alin (7) lit. b),art. 139 alin. (1)  
si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , 
 

HOTĂRĂŞTE: 

	 Art.1. Se aproba „Planul de acţiuni si lucrări de interes local” pentru anul 
2021, in vederea repartizării orelor de munca persoanelor apte de munca,  beneficiare 
de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, conform 
Anexei nr. 1, care face parte din prezentul proiect de hotărâre. 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte viceprimarul comunei Florica, domnul Baicus Cristian. 
 Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 
autoritaţilor, persoanelor fizice si juridice interesate. 
             Președinte de sedinţă, 
                        Consilier,  
                      Aldea Lenuta 
                                                                        
                                                                             Contrasemnează,  
                                                               Secretar general  delegat comună 
                                                                        Lupu Marcelica Adriana 
Nr. 2 
Florica 28.01.2021 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 28.01.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 9 voturi pentru , 
0 abtineri si 0 voturi impotriva , din numarul total de9 consilieri in functie si 9 consilieri prezenti la sedinta 
 


