
HOTARÂRE 

Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor 

social pe anul 2020 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) art. 24 lit. g) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 9 alin. (1) lit. a) și art. 11 lit. a) din Legea Asistenței sociale nr. 292/2011; 

f) art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 28 alin. (3) din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.  50/2011, cu modificările 

ulterioare; 

g) art. 129 alin. (1), alin. (2) ,lit. a), d), alin. (4), lit. e), alin. (7) lit.b), din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;, 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Todireni, în calitatea sa de 

inițiator; 

b) raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Todireni,  

c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit  în şedinţă ordinară, 

în data de 30 ianuarie 2020 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă ce se efectuează de persoanele beneficiare de ajutor social 

pe anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe 

parcursul anului 2020 şi aprobat prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de solicitările 

venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă. 
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Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Todireni, 

prefectului judeţului Botoșani, Agenției Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Botoșani şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii.                                        

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GIREADĂ OFELIA 

Todireni, 30.01.2020                                 Vizat pentru legalitate, 
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                                     Andriș Maria-Magdalena 

           

           


