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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  17  consilieri 

HOTĂRÂREA NR.35  

privind   aprobarea Planului  de actiuni si lucrari de interes  local pentru repartizarea orelor 

de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat , pentru  anul  2019 

 

           Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

 expunerea de motive privind   aprobarea Planului  de actiuni si lucrari de interes  local 

pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat ,  pentru anul 2019; 

 raportul de avizare al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 In conformitate cu prevederile  art. 6 alin. (7) din Legea  nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, modificata si completata, art.28  din  Normele  metodologice de  aplicare a prevederilor  

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr.50/2011,cu modificarile si 

completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) litera ”d” coroborat cu art. 36 alin.(6) pct. 2 din  Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.(1)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

 

            H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.  Se aproba  planul de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 

munca prestate de beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2019, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

 

 Art.2. (1) Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim  garantat, au 

obligatia de a efectua actiuni de interes local, in functie de  numarul de ore calculate proportional cu 

cuantumul ajutorului social. 

            (2)  Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care 

beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif  orar  corespunzator salariului de baza minim 

brut pe tara, garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca. 
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            (3)  Actiunile si lucrarile de interes local se vor desfasura cu respectarea normelor de 

securitate  si igiena muncii, fara a depasi regimul normal de lucru de 8 ore/zi . 

 

 Art.3. Directia de Asistenta Sociala Husi asigura intocmirea si transmiterea catre SC 

“ECOSALUBRIZARE PREST”  SRL HUSI  a listelor cuprinzand persoanele care urmeaza sa 

efectueze actiuni si lucrari de interes local, precum si numarul de ore stabilite. 

 

 Art.4. SC “ECOSALUBRIZARE PREST”  SRL HUSI   va tine evidenta efectuarii orelor de  

munca, intocmind  lunar  pontaje, pe care le va comunica Directia de Asistenta Sociala Husi. 

 

          Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului 

Husi. 

 

 

                                                                   HUŞI  , 29   ianuarie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                   Contrasemnează, 

         Georgel  Dumitrel                                           Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 
 


