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HOTĂRÂREA Nr.5 
din 29 ianuarie 2019    

 

privind aprobarea “PLANULUI DE ACTIUNE ŞI 
DE LUCRARI DE INTERES LOCAL” pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 

pe anul 2019 la nivelul comunei Recea 
 

Consiliul Local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în sedinţa 
ordinară din data de 29 ianuarie 2019; 
 Având în vedere, proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar, referatul de 
aprobare a compartimentului de specialitate, avizul secretarului, şi avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 4  – pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii,  
juridică şi de disciplină. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată şi 
modificată, prevederile art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001; 
  În temeiul prevederilor art.36 şi art.45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 
Art.1 - Se aprobă PLANUL DE ACŢIUNE ŞI DE LUCRĂRI DE INTERES 

LOCAL pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001,pe anul 2018,conform anexei nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  - Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Instituţiei Prefectului, judeţului Maramureş; 
- Compartimentului de asistenţă socială; 
- Primarului, viceprimarului şi secretarului comunei Recea. 
 
 
 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
        Alexandru-Vasile RUS                                                  SECRETAR 
                                                                                Maria PETRUŞ 
 
 
 
 
 
Recea la 29 ianuarie 2019 
Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi - 15 
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar 

 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de dl.primar; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată şi 
modificată, prevederile art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001; 
 La nivelul Primăriei Recea, sunt inregistrate un numar de 18 dosare pentru 
ajutor social. Dintre beneficiarii de ajutor social, persoane apte de muncă, şi dintre 
femei care nu au copii sub 7 ani,  trebuie sa presteze lucrări de interes local  la 
nivelul comunei ca: intretinere cai de acces comunale, stradale, institutii publice, 
lucrari de curăţenie  şi orice altfel de lucrări în folosul comunităţii; 
 Existând prevedere legală de a aproba de către consiliul local anual sau  ori de 
câte ori este nevoie de modificări şi completări a Planului de actiuni si lucrări de 
interes local pentru beneficiarii de ajutor social, propun aprobarea proiectului de 
hotărâre în forma iniţiată, de domnul primar, în şedinţa ordinară din 29 ianuarie 
2018. 

 

 
 
 
 
 
 

Inspector  

 Compartiment Asistenţă Socială 

      Bujor Melinda 
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