ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea “Planului de acţiuni si lucrări de interes local” pentru
beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, in anul 2020
Consiliul local al comunei Florica, judetul Buzau
Avand in vedere:
Ø referatul de aprobare a primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău,
inregistrată sub nr. 22/07.01.2020;
Ø raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului
asistenţă socială;
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 2020;
Ø prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
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
2020, in vederea repartizării orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor
social, apte de munca, conform ANEXA 1, care face parte din prezentul proiect de
hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
împuterniceşte responsabilul cu atribuţii de asistenta sociala din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Florica.
Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre
autoritaţilor, persoanelor fizice si juridice interesate.
Iniţiator
Primar,
Ing. Zaharia Ion
Avizat,
Secretar general delegat comuna
Lupu Marcelica Adriana
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