ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care
va fi realizat în anul 2017 de către beneficiarii venitului minim garantat
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomita
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Sfantu
Gheorghe, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, inregistrata la
nr…..din ……;
Având în vedere :
-referatul nr. …. din …. întocmit de Compartimentul de Asistenţă
Socială, din cadrul primariei comunei Sfantu Gheorghe ;
- avizul de legalitate la secretarului nr. ….. din …..
- avizul comisiei de specialitate inregistrat la nr…. din …..
In conformitate cu prevederile art.6 aliniatele (2), (7), (8) şi
(9) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat;
Având în vedere prevederile art.28 alin.(1- 7) din Hotărârea
Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.
(6) lit a), pct. 2 si 16 coroborate cu art. .45 aliniat (2), litera e) şi alin. (6) din
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată , cu
modificarile si completarile ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă planul de acţiuni sau de lucrări de interes local
anual privind obiectivele şi lucrările comunitare, care vor fi realizate în anul
2017 de către potenţialii beneficiarii ai venitului minim garantat conform Anexei
nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2. Compartimentul de Asistenţă Socială, are obligaţia de a
transmite Agenţiei Judeţene pentru Plati si Inspectie Sociala Ialomita, planul de
acţiuni sau de lucrări de interes local aprobat prin hotărâre de către Consiliul
local.

Art.3. Compartimentul de Asistenţă Socială va prezenta lunar o
situaţie cu lucrările efectuate în conformitate cu planul de activităţi aprobat
pentru anul 2016.
Art.4. Compartimentul de Asistenţă Socială si viceprimarul localitatii
vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul localitatii va comunica prezenta hotărâre primarului
localitatii si Institutiei Prefectului judetul Ialomita , se va afisa .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru Madalin

