
                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 
CONSILIUL LOCAL 

        PROIECT 
AVIZAT SECRETAR GENERAL                             

HOTARARE 
Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2020 pentru persoanele 

beneficiare de ajutor social care au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrările de 
interes local 

 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRA,JUD.BISTRIŢA-NĂSĂUD in prezenta 
a______consilieri; 
 Având în vedere: 
                       - Referatul de aprobare  cu nr. 112/23.01.2020 a primarului comunei Rebra prin 
care se arată necesitate adoptării unei astfel de hotărâri; 
  - Raportul  nr. 113 din 23.01.2020 întocmit de asistentul social din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, prin care se arată necesitatea stabilirii a  criteriilor care stau la baza 
calculului venitului anual şi lunar  incepand cu 01 ianuarie 20120 în vederea aplicării prevederilor 
Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat. 
                      -   Raportul nr.114 din 29.01.2020 al Comisiei  sociale  pentru activitati social-
culturale, invatamant sănătate si familie, munca si protecţie social, activitati sportive si de agrement  
  - prevederile art.4,6,8 şi 14 din Legea nr.416/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
                      - prevederile art 18 la 23  şi 28   din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul  prevederilor art. 129(1) și (2)  lit  „d” alin. (7) ,  lit. „b” Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,  privind Codul administrative, 
      

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 
 

  Art.1.Se aprobă pentru anul 2020  Planul de acţiuni de interes local pentru 
persoanele beneficiare de ajutor social care au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrări 
de interes local conform Anexei nr. 1 care face parte integranta  din prezenta hotărâre. 
           Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotararea Consiliului local Rebra nr. 
3/2019 privind Planul de acţiuni de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care 
au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrări de interes local 
          Art. 3 . Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei si  
are aplicabilitate    începând cu 1 ianuarie 2020. 
          Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei, compartimentul financiar –contabil al primariei si  persoana  din aparatul de specialitate al 
primarului care  are atributii concrete in aplicarea  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat   
          Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei cu: 

 Institutia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud 
Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bistriţa-Năsăud 
Compartimentul buget-finanţe din cadrul Primăriei comunei Rebra 
Asistentul social din cadrul  Primăriei comunei Rebra. 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ______ voturi din______consilieri prezenţi. 
PRIMAR, 

Ştefan Danci 
Prezenta hotărâre poate fi adoptată cu majoritatea absolută. 

                                                                          
23.01.2020 


