
                       

   
    Comuna Padureni,   judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785

     e-mail: con.local_padureni@yahoo.com, cod postal 737395
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  __       
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                            _________                                     _ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       ___________________________________                                

DISPOZIŢIA NR.  117

privind actualizarea Comisiei  de receptie a  actiunilor si lucrarilor efectuate 
de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de venitul minim

 garantat conform  prevederilor Legii nr. 416/2001

            

            Avand  in vedere:
            - raportul viceprimarului  inregistrat la nr 969 / 02.03.2021 , prin care propune actualizarea
Comisiei  pentru receptia actiunilor si lucrarilor efectuate  de către persoanele apte de muncă din familia
beneficiara de venitul minim garantat conform  prevederilor Legii nr. 416/2001;
            - prevederile H.C.L. Primăriei comunei Pădureni  nr.  4/ 19.02.2021 privind aprobarea Planului de
lucrări ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social
potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
            - prevederile art. 5 alin.  (2) din Legea nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare; 
            - prevederile art. 28, 29, 33, lit. b), 34, 35, alin. (1), lit. b) si alin. (2) si ale art. 36 din              H.G.
nr.  50/19.01.2011  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  416/2001  privind
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
                     In   temeiul  art. 154 şi art. 155 alin. (1) litera »d » , art. 196 alin. (1) litera »b »  şi  art. 199  
din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare ;

Diaconu Temistocle , primarul comunei Pădureni ,judeţul Vaslui

D  I  S  P  U  N : 

            Art. 1 -  Se actualizează  Comisia  de  receptie a  lucrărilor şi acţiunilor  efectuate de beneficiarii de
ajutor social care au obligaţia de a presta lunar acţiuni sau lucrări de interes local, conform Legii nr 416
/2001 privind venitul  minim garantat  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  si  va avea urmatoarea
componenta:

            PRESEDINTE:           PASCAL COSTICĂ     -              Viceprimarul comunei Pădureni;

            MEMBRII:                   DIACONU TIMI                                          - consilier  agent fiscal;     
                                                IONEL IONUŢ -DRAGOŞ                           - consilier agricol;

                                      HODOROGEANU NICOLETA                   - consilier  asistent social;    
SECRETAR                  DIACONU ANA –GEORGIANA              - asistent medical comunitar.      

                                                
            Art. 2  Comisia se convoacă la sfârşitul fiecărei luni de preşedintele comisiei prin intermediul
secretarului comisiei , iar recepţiile se semnează de către toţi membrii comisiei şi se avizează de primarul
comunei.  



            Art. 3  -  (1) Comisia prevazuta la art. 1 are ca atributii principale:
            a) sã întocmeascã lunar un plan de actiuni sau de lucrãri de interes local pentru repartizarea orelor
de muncã;
            b) sã tinã evidenta efectuãrii orelor prevãzute la lit. a) într-un registru;
            c) sã asigure instructajul privind normele de tehnicã a securitãtii muncii;
            d) sã afiseze la loc vizibil planul de actiuni sau de lucrãri de interes local prevãzut la lit. a), lista cu
beneficiarii de ajutor social, precum si cu persoanele care urmeazã sã efectueze orele de muncã prevãzute
in plan;
            e) sã transmitã agentiilor teritoriale documentele prevãzute la lit. d) în luna urmãtoare aprobãrii
acestora.
            (2) Comisia va verifica pe teren lucrările executate de persoanele majore apte de muncã din familia
beneficiarã de ajutor social, va întocmi şi va prezenta rapoarte  privind  constatările făcute Consiliului
Local al comunei.

            Art.  4   -  Membrii Comisiei vor aduce la indeplinire prezenta dispozitie.

            Art. 5  - (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la
organul emitent.
            (2) Împotriva masurilor dispuse, persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios
administrativ  sau, dupa caz,  instantei  judecatoresti  competente potrivit  legii,  în termen de 6 luni de la
comunicarea soluţiei contestaţiei.
            Art. 6 Prevederile prezentei Dispozitii abrogă Dispozitia nr 150 din 20.06.2018.
             Art. 7  Dispozitia se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul din holul primăriei
Pădureni şi  pe site-ul instituţiei – www.comuna-padureni.ro-“ Monitorul Oficial Local “. 
            Art.8  - Prezenta dispozitie va fi transmisa prin grija  secretarului general al comunei Pădureni
Compartimentului de specialitate, potrivit competentelor, persoanelor nominalizate, Institutiei Prefectului
judetului Vaslui  in vederea verificarii legalitatii.

Pădureni,  22 ,martie 2021

                        P R I M A R,                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
                                                                                                                       SECRETAR GENERAL
                    DIACONU TEMISTOCLE                                                             Munteanu Mirela 
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