str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308,
e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Referitor la : aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuariedecembrie 2017 , pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de
muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare .
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.315/25.01.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.316/25.01.2017 ;
- raportul de specialitate nr.317/25.01.2017 al referentului pe probleme de asistență socială din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrșcoveni;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
- prevederile art.6, alin.(6) și (7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.28 alin.(1) și (2) din H.G.nr.50/28.01.2011 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001-privind venitul minim garantat, cu modificările
și completările ulterioare ;
- prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin (9) , art.45, alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRŞCOVENI adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :
Art.1 Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie
2017 , pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din
familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat , cu modificările și completările ulterioare , potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.2.Se aprobă lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social , precum și persoanele care
urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local , potrivit anexei nr.2 , care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului – Judeţului Olt;
-Primarului ,viceprimarului comunei Pîrşcoveni și compartimentului de asistență socială din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei pentru aducerea la îndeplinire ;
-AJPS – Judeţul Olt;
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
DUMITRA FLORIN

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR COMUNĂ,
Claudia GHEORGHE

Pîrșcoveni , 30.01.2017
Nr.3
NR. CONSILIERI ÎN
FUNCȚIE
11

NR. CONSILIERI
PREZENȚI
11

NR. VOTURI
PENTRU
11

NR. VOTURI
ÎMPOTRIVĂ
-

NR. ABȚINERI
-

