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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul 

persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2021 

 

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş, întrunit în ședința de lucru ordinară  

Analizând referatul de aprobare întocmit de primarulcomunei Bughea de Jos, judeţul Argeş,  prin care se 

propune aprobarea Planului anual de acţiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul 

persoanelor care prestează acţiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2021 și raportul de specialitate, 

întocmit de compartimentul de specialitate 

Având în vedere: 

 ➢avizul favorabil al celor trei comisii  pe probleme ale Consiliului Local Bughea de Jos, 

 ➢art.129 alin.(2) lit”d” coroborate cu cele ale alin.(7) lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

 ➢art. 6 alin. (6) şi (7) din Legea 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 ➢art. 28, alin (1) şi (2) din H.G. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, 

       Reținând dispozițiile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică locală 

       In temeiul  prevederilor  art.139 alin 1 și art 196 alin 1 lit.b din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor 

social, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2. Cu ducere la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează inspectorul cu atribuții de asistență 

socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bughea de Jos, cât și viceprimarul comunei 

Bughea de Jos. 

       Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei Bughea de Jos: Instituţiei 

Prefctului judeţului Argeș, Primarului comunei Bughea de Jos, viceprimarului localității, persoanei responsabile 

cu asistenta sociala şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare . 

 

 

 
       Preşedinte de şedinţă ,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate 

        Consilier local,                                                                                                    Secretar general,  

  Marcel Gavrilescu                   Bianca  State-Golumbeanu 
                                                 
            

 

 

 

    Nr. 12/25 februarie 2021 

 

 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri. 
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