HOTÂRĂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2014, pentru
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din
familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind
venitul minim garantat
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
-

expunerea de motive, înregistrată cu nr. 603 / 24.02.2014;
referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 604 / 24.02.2014;
raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 607 / 24.02.2014;
avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 608 / 24.02.2014;
prevederile art.6, alin.7, alin.8, alin.9 din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat,
modificată şi completată;
prevederile art.36, alin.2, lit.”d”, alin. 6, lit.”a”, pct.2 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată;
în temeiul art.45, alin.1, art.115, alin.1, lit.b, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.l.- Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea
orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de
ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Gogoşari are obligaţia să afişeze la avizierul institutiei planul de
acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la art.1, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social,
precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
Art.3 - Primarul comunei Gogoşari şi d-na consilier Cosat Mariana – compartiment asistentasociala vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri care va fi comunicată
Agenţiei Judetene de Prestaţii Sociale Giurgiu şi Instituţiei Prefectului Giurgiu.

Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretar,

Consilier Chira Iulica

Chelu Septembrie
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PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr. 603 / 24.02.2014

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de
interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în
conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, având
în vedere Planul de acţiuni întocmit de compartimentul de asistenţă socială, prin care
face propuneri de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social, vă rog să
aprobaţi Planul de acţiuni sau lucrări de interes local care vor fi efectuate cu
beneficiarii de ajutor social, urmând a se elabora un proiect de hotărâre a Consiliului
local Gogoşari în prima şedinţă ordinară.

P R I M A R,
Daia Danut
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CONSILIER,
Cosat Mariana
Nr. 604 / 24.02.2014

REFERAT
Subsemnata, Cosat Mariana, Consilier cu atribuţii de asistenţă socială
în cadrul aparatului propriu al primarului, referitor la proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local
pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social,
în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim
garantat, având în vedere modificarea şi completarea Legii nr.416/2001,
prin care se propune întocmirea unui Plan de acţiuni sau lucrări de interes
local care vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social si aprobat printr-o
hotărâre de consiliu local, propun spre aprobare Planul de acţiuni sau
lucrări de interes local care vor fi efectuate cu beneficiarii de ajutor social,
urmând a se elabora un proiect de hotărâre a Consiliului local Gogoşari în
prima şedinţă.

Consilier,
Cosat Mariana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ

Nr. 607 / 24.02.2014

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Tonca Daniel – Silviu, Chelu Maria,
Bratoi Marin, Chira Iulică şi Răuţă Gheorghe”, întrunită în şedinţa de azi
24.02.2013, având următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea
orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din
familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii
nr.416/2001, privind venitul minim garantat”.

În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local care vor fi
efectuate cu beneficiarii de ajutor social, comisia de specialitate este de
acord cu cele expuse în expunere, supusă la vot de preşedintele de
comisie se aprobă în unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,

Tonca Daniel-Silviu

Chelu Maria

Bratoi Marin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică
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Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr.608 / 24.02. 2014

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Ciobanu Ionel, Dobre Nicolae şi Bigan Georgel-Florian”, în
şedinţa de azi 24.02.2014 au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de
hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes
local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de
către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor
social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul
minim garantat”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă
în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,

Ciobanu Ionel

Dobre Nicolae

Membru,

Bigan Georgel-Florian

