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PROIECT de  HOTARARE 
 

Privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local ce urmeaza a 

fi efectuate de catre beneficiari de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 

din comuna Dobreni, pe anul 2021 

 

 

 

            Consiliul local  al comunei Dobreni, judetul Neamt; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 832/18.02.2021, a primarului comunei Dobreni 

precum şi rapoartele de specialitate nr. 825/17.02.2021, întocmit  de către 
Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dobreni; 

- Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- HG nr. 50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat ; 

 

În temeiul dispoziţiilor : OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 
Sectiunea 3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin. (1), alin. 

(2), lit. d) si alin. (7), lit p) precum si art.196, „Tipurile de acte administrative” 

alin.(1), lit. a; 
 

HOTĂRÂŞTE   : 
 

       Art.1. Se aprobă Planul de lucrări și acțiuni de interes local, întocmit in 
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu 

modificările și completările ulterioare conform anexei la prezenta hotărâre . 

    Art.2.  Planul de actiuni sau lucrari de interes local anual privind obiectivele si 

lucrarile comunitare, aprobate la art. 1, va fi aplicat si pentru persoanele pentru care 

instanta de judecata a stabilit obligatia de a presta o activitate neremunerata intr-o 

institutie de interes public (munca in folosul comunitatii).  

      Art.3.  Secretarul general al comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta 
hotărare Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Dobreni 

precum si autoritaţilor si persoanelor interesate.  
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HOTARAREA 
Nr. 11 din 25.02.2021 

 

Privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local ce urmeaza a 

fi efectuate de catre beneficiari de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 

din comuna Dobreni, pe anul 2021 

 

            Consiliul local  al comunei Dobreni, judetul Neamt; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 832/18.02.2021, a primarului comunei Dobreni 

precum şi rapoartele de specialitate nr. 825/17.02.2021, întocmit  de către 
Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Dobreni;  

- Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- HG nr. 50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat ;  

 

În temeiul dispoziţiilor : OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 
Sectiunea 3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin. (1), alin. 

(2), lit. d) si alin. (7), lit p) precum si art.196, „Tipurile de acte administrative” 

alin.(1), lit. a; 
 

HOTĂRÂŞTE   : 
 

       Art.1. Se aprobă Planul de lucrări și acțiuni de interes local, întocmit in 

conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu 

modificările și completările ulterioare conform anexei la prezenta hotărâre.  
    Art.2.  Planul de actiuni sau lucrari de interes local anual privind obiectivele si 

lucrarile comunitare, aprobate la art. 1, va fi aplicat si pentru persoanele pentru care 

instanta de judecata a stabilit obligatia de a presta o activitate neremunerata intr-o 

institutie de interes public (munca in folosul comunitatii).  

      Art.3.  Secretarul general al comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta 
hotărare Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Dobreni 

precum si autoritaţilor si persoanelor interesate.  
           

 

            Preşedinte de şedinţă      Secretar General,                             

               Apintilioaei Maria                                         Petrescu Sanda Daniela 

 
 

 
 



            Total consilieri locali in functie: 11,  Prezenti: 11 -  Voturi: Pentru 11,  Impotriva: 0,  Abtineri: 

0 


