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	HOT	A	R	A	R	E	
privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din 
familia beneficiară de ajutor social  

 
 
 

CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	ȚINTEȘTI	
Avand	in	vedere:	

	
	

• Initiativa	d-lui	Primar	Stoica		Aurel;		
• Referat	de	aprobare	a	initiatorului	inregistrata	sub	nr.	180/13.01.2020;		
• Raportul	 	 compartimentului	 de	 asistenta	 sociala	 	 din	 cadrul	 aparatului	 de	 specialitate	 al	

primarului	inregistrat	sub	nr.	181/13.01.2020		;	
• Avizul	favorabil	al	comisiei	juridice	a	Consiliului	local	inregistrat	sub	nr.	182/13.01.2020;	
• Prevederile		art.	6	alin	(2),(3)	,	(7)	si	8)	din	Legea	nr.	416/2001	privind	venitul	minim	garantat	

cu	modificarile	si	completarile	ulterioare		;	
• Prevederile		art	28		alin	3)	din		H.G.	nr.	50/2011	pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat		;	
• Prevederile	 art.	 129	 alin.	 (2)	 lit.	 d),	 alin.	 (7)	 lit.b)	 din	 OUG	 nr.57/2019	 privind	 Codul	

administrativ;	
	
	
In	 temeiul	 art.	 139	 alin.(1)	 	 si	 	 art.196	 alin.	 (1)	 litera	 a)	 din	 OUG	 nr.57/2019	 privind	 Codul	
administrativ	

	
HOTARASTE:	

Art. 1 Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor 
de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de 
ajutor social, fara a depsi regimul normal si cu respectarea securitatii si igienei muncii , 
conform anexei , anexa care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Numarul orelor de munca se  calculeaza proportional, cu cuantumul ajutorului social  de care   
beneficiaza familia sau persoana singura, exceptie facand familiile pentru care ajutorul social   
calculat este de pana la 50 lei. Pentru acestea orele de munca se efectueaza  in prima luna . 

Art. 3 Dl  primar Stoica Aurel , prin compartimentul de asistenta sociala, va  afisa la sediul primariei  
planul de actiuni si interes local, lista beneficiarilor de ajutor social, precum si numele 
persoanelor care vor efectua aceste actiuni. 

 Art.4 Compartimentul de asistenta sociala va transmite Agentiei Judetene de Plati si  Inspectii Sociale 
Buzau prezentul plan, in termenul stabilit de lege. 



  Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de dl viceprimar Lambru Iulian . 

  Art.6 Incepand cu data prezentei hotarari , orice hotarare contrara se abroga. 

  Art.7  Secretarul comunei  va comunica prezenta hotarare autoritatilor si  persoanelor interesate . 

 
	
	
Nr.	3	/		17.01.2020																																																																					Pre]edinte	de	ședință	,	
Țintești	 	 	 	 	 																																Consilier	,	Filip	Iulian		
	
	

																																Contrasemneaza,			
																										Pentru	secretar	general	,	
																																	Petrescu	Sandina	
	
	
	
	
	

	
								Aceasta	hotarare	a	fost	adoptata	de	Consiliul	Local	al	comunei	Tintesti	 in	sedinta	din	data	de	
17.01.2020,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.139	 alin.(1)	 din	 OUG	 nr.57/2019	 privind	 Codul	
administrativ,	cu	numar	de	13	voturi	pentru,	0	abtineri	si	0	voturi	impotriva,	din	numarul	total	de	
13	consilieri	in	functie	si	13	consilieri	prezenti	la	sedinta.	
	
	


