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HOTĂRÂREA NR.24 

din 30 Mai 2018 
   

privind  aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 ce vor fi excutate 

de catre beneficiarii de ajutor social  in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Consiliul Local al comunei Cozma , întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 Mai  2018 

 Avand in vedere :  

-  expunerea de motive a primarului comunei Cozma inregistrata sub nr.1178/17.05.2018 , 

raportul nr. 1178/1/17.05.2018, precum si avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- art.28 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificat si completat prin 

Hotararea Guvernului nr.778/2013; 

- art. 6, alin.(7), (8) si (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificat 

prin Hotararea Guvernului nr.778/2013; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 In temeiul prevederilor art.36, alin.2) litera d), alin.6) , lit.a), pct.2, alin.(9) si ale art 45 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 pe anul 2018, pentru repartizarea 

orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de 

ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

conform anexei care face parte  integranta din prezenta hotarare . 
 

        Art.2. De afisarea Planului de actiuni, precum si urmarirea punerii in executare a actiunilor 

raspunde primarul comunei Cozma, prin personalul cu atributii de autoritate tutelara si asistenta 

sociala din cadrul aparatului de specialitate. 
 

         Art.3. Prezenta dispozitie se va comunica, prin grija secretarului  : 

 - Institutiei Prefectului - Judetul Mures; 

 - Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Mures; 

 - Primarului comunei Cozma; 

 - Afisare. 

 

 Presedinte de sedinţă,                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                                  Secretarul Comunei Cozma 

       Gălăţan Vasile                                  Crăciun Adrian  

 

 

 

  


