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HOTĂRÂRE 
Nr.107 din 20.12.2021 

Privind aprobarea planului  de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă de 
către beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2022 

 
Consiliul Local al comunei Tămășeni  
Având în vedere prevederile : 
- art.6 alin.6 şi alin.7 din Legea  nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările 

ulterioare 
-art.28  din H.G.50/2011 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare 
 Văzând: 
-referatul de aprobare întocmit de către viceprimarul comunei responsabil cu recepţionarea lucrărilor de interes 

local înregistrat sub nr. 11317/10.12.2021 , raportul de specialitate întocmit de către funcționarii publici din 
cadrul compartimentului asistență sociala și avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

 În temeiul art.129,alin.(2), lit. d, alin. (7), lit. b, ale art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. (1), lit. a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Adoptă prezenta,                                                                 
HOTĂRÂRE : 

 
                                         
 
         Art. 1.Se aprobă planul de acţiuni şi de lucrări de interes local  pentru repartizarea si executarea orelor de 
muncă pentru sumele acordate ca ajutor social lunar conform Legii nr. 416/2001  privind venitul minim garantat 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiarilor ,  
care au  obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se  depăşi 
regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de muncă,  de  securitate şi igienă a muncii, situaţie anexă 
care face parte integrantă la prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredinţează viceprimarul comunei d-l Antonică 
Ștefan care va afişa planul de acţiune si de lucrări, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi 
persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, ţine 
evidenţa efectuării acestor ore şi asigură instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii.  

  Art. 3. Documentele  prevăzute  la art. 2 din prezenta hotărâre se vor transmite Agenţiei  Judeţene pentru 
Prestaţii Sociale Neamţ, prin compartimentul de asistenţă sociala 
        Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului comunei Tămășeni, instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                       
Maria BUSUIOC                                            Secretarul  general al comunei Tămășeni, 
                                                                                  Alina-Cristina CĂLIMAN 












