ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes social intocmit
conform prevederilorLegii nr.416/2001 prvind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul local al comunei Grindu, judetul Ialomita,
Avand in vedere:
- prevederile art.6, alin. (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.28, alin.(3) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.17-19 din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu
modificările şi completările ulterioare;
Examinad:
- expunerea de motive nr.1822 din 09.12.2011 a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul nr.1823 din 09.12.2011 al compartimentului de specialitate;
- raportul nr.8 din 19.12.2011 al comisiei de specialitate;
- avizul de legalitate nr.42 din 20.12.2011 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.”d” si alin.(6), lit.”a” , pct.2 şi art.45, alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes social pentru anul 2012, in vederea
efectuării orelor de muncă de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1).Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social au obligaţia de a
efectua actiunile şi lucrările de interes local in funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu
cuantumul ajutorului social.
(2). Numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de
care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază brut pe
tară garantat in plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
(3). In cazul incapacităţii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau parţiale a
capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze actiunile sau lucrările de interes local,
obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de
ajutorul social, numai cu acordul primarului.
(4). Acţiunile şi lucrările de interes local vor fi efectuate cu respectarea normelor de securitate
şi sănătate in muncă, fără a depăşi regimul normal de lucru.
Art.3. Viceprimarul şi referentul cu atribuţii de asistenţă socială vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Voicu Iordache

Nr.45.
Adoptata la GRINDU.
Astazi 27.12.2011.

Contrasemneaza,
Secretar comuna
Ene Tudora

