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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local 

pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare  

cu venit minim garantat pentru anul 2016 

 

 

 

Având in vedere prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat cu modificările si completările ulterioare, respective prevederile art.28, alin.3, din 

Hotărârea Guvernului nr.50/2011, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Familiile si persoanele care beneficiaza in conditiile Legii 416/2001 de ajutor social, si 

ale caror venituri sunt completate pana la sumele prevazute de venitul minim garantat, conform 

prevederilor legale in vigoare, trebuie sa efectueze un numar de ore stabilit in functie de suma de 

care beneficiaza, actiuni si lucrari de interes local. Aceste lucrari trebuie sa se desfasoare 

conform unui plan de actiuni si lucrari lunare, a unui pontaj si proces-verbal de receptie.  

Pentru reactualizarea dosarelor pentru beneficiarii de ajutor social in anul 2016, este 

necesar sa se aprobe de catre consiliul local planul de actiuni si lucrari de interes local pentru 

persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016. 

Avand in vedere cele prezentate propun privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări 

de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare cu venit minim 

garantat pentru anul 2016 in forma redactata. 

 

 

Primar, 

Diaconu Temistocle 
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HOTĂRÂREA nr. 5 

privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de 

munca din familiile beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2016 

 

Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Padureni prin care se propune aprobarea 

Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din 

familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016  si raportul 

compartimentului de resort ; 

- prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu 

modificările si completările ulterioare;  

- prevederile art.28, alin.3, din Hotărârea Guvernului nr.50/2011, privind aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.9, art.45, alin. 1 si art.115, alin.1, lit. “b” din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

 

Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui; 

 

H O T A R A S T E: 

 
Art.1. Se aproba Planul de acțiuni si lucrări de interes local, conform anexei care face 

parte integranta din prezenta hotărâre.  

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Padureni. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui si primarului 

comunei Padureni, judetul Vaslui, prin grija secretarului comunei Padureni. 

                                                                                   

  Padureni, 29 ianuarie 2016 

 

Presedinte de sedinta 

Consilier 

        Semneaza pentru legalitate, 

         Secretar, 

                    Pascaru Gina 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE      

privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de 

munca din familiile beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2016 

 

Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Padureni prin care se propune aprobarea 

Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din 

familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016 si raportul 

compartimentului de resort ; 
- prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu 

modificările si completările ulterioare;  

- prevederile art.28, alin.3, din Hotărârea Guvernului nr.50/2011, privind aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.9, art.45, alin. 1 si art.115, alin.1, lit. “b” din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

 

Consiliul local al comunei Padureni, judetul Vaslui; 

 

H O T A R A S T E: 

 
Art.1. Se aproba Planul de acțiuni si lucrări de interes local, conform anexei care face 

parte integranta din prezenta hotărâre.  

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Padureni. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui si primarului 

comunei Padureni, judetul Vaslui, prin grija secretarului comunei Padureni. 

                                                                                   

  Padureni, 29 ianuarie 2016 

 
Initiator, 

Primarul comunei Padureni 

Diaconu Temistocle 

                  

                   Avizat pentru legalitate 

             Secretarul comunei Padureni, 

    Pascaru Gina 
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A V I Z 

privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de 

munca din familiile beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2016 

 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecția mediului, servicii și comerț,  intrunita in data de 29 ianuarie 

2016 a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de acțiuni 

si lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile 

beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2016 
 

AVIZEAZĂ FAVORABIL 
 

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a acestuia 

spre adoptare. 

 

  Padureni, 29 ianuarie 2016 

 

 
                                                                     
 

PRESEDINTE                                                                     

Pascal Costica 
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A V I Z 

privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de 

munca din familiile beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2016 

 
 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecția mediului, servicii și comerț,  intrunita in data de 29 ianuarie 

2016 a luat în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni 

si lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile 

beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2016 

 
AVIZEAZĂ FAVORABIL 

 

acest proiect de hotărâre şi propune Consiliului local punerea în discuţie a 

acestuia spre adoptare. 

 

    Padureni, 29 ianuarie 2016 

 

 
 

PREŞEDINTE     
Mihai Cornelia                                                                 
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                                                                         RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de 

interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare 

 cu venit minim garantat pentru anul 2016 

 

Domnilor Consilieri, 

 

          Proiectul de hotarare propus de catre domnul primar, vizeaza privind 

aprobarea Planului de acțiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de 

munca din familiile beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2016 

Avand in vedere 

- prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat cu modificările si completările ulterioare;  

- prevederile art.28, alin.3, din Hotărârea Guvernului nr.50/2011, privind 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Familiile si persoanele care beneficiaza in conditiile Legii 416/2001 de ajutor 

social, si ale caror venituri sunt completate pana la sumele prevazute de venitul 

minim garantat, conform prevederilor legale in vigoare, trebuie sa efectueze un 

numar de ore stabilit in functie de suma de care beneficiaza, actiuni si lucrari de 

interes local. Aceste lucrari trebuie sa se desfasoare conform unui plan de actiuni si 

lucrari lunare, a unui pontaj si proces-verbal de receptie.  

Pentru actualizarea dosarelor pentru beneficiarii de ajutor social in anul 

2016, este necesar sa se aprobe de catre consiliul local planul de actiuni si lucrari 

de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit 

minim garantat pentru anul 2016. 

Propun planul de acțiuni si lucrări de interes local, conform anexei care face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 
Padureni, 29 ianuarie 2016 

 
 

Viceprimar, 

          Pascal Costica 
 


