ROMANIA
JUDETUL G I U R G I U
CONSILIUL LOCAL VANATORII MICI
HOTARARE
Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari in interes local pentru beneficiarii de
ajutor social conform Legii 416/2001, pentru anul 2021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VANATORII MICI, intrunit in sedinta
ordinara a lunii ianuarie 2021:
Avand in vedere:
referatul de aprobare nr. 5/22.01.2021 al domnului primar Simion Aurelian;
- raportul de specialitate nr. 6/22.01.2021 intocmit de persoana responsabila cu
prevederile Legii 416/2001;
- avizul nr. 15/28.01.2021 al comisiei juridice si de aparare a ordinii publice din
cadrul Consiliului Local Vanatorii Mici ;
- avizul nr. 16/28.01.2021 al comisiei de invatamant, cultura, sanatate din cadrul
Consiliului Local Vanatorii Mici ;
- prevederile art.29, alin(1) si (2) lit.a) si alin. (3) din Legea nr. 416/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile art.28, HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 416/2001, cu modificarile si completarile anterioare;
- art. 6, alin 2 din Legea 416/2001;
- prevederile Hotararii 1291/18.12.2012 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;
prevederile art. 129 alin.2 lit.d , alin 6 lit.a, alin. 7 lit.b din Ordonanta de Urgenta
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
In temeiul art.139 alin.1 si art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.
57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Planul de actiuni si lucrari in interes local pentru beneficiarii Legii
416/2001, pentru anul 2021, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza responsabilul cu
persoanele beneficiare ale Legii 416/2001, doamna Dincu Mariana Alexandra – inspector
asistenta sociala si domnul Stancu Grigore Florian - viceprimar.
Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal institutiilor si persoanelor
interesate prin grija secretarului general al comunei Vanatorii Mici, judetul Giurgiu.
Presedinte de sedinta
Anghel Tudor
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CONTRASEMNEAZA,
Secretar general u.a.t.,
Nita Nicoleta Mirela

