
 

            ROMANIA   

  JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI     

 

 PROIECT DE  HOTARARE 

privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării 

orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 

Consiliul Local al Orasului Gaesti , 

Avand in vedere :  

- expunerea de  motive a domnului primar  , jr. Gheorghe Grigore ; 

- raportul d- nei Vlaican Steliana  , Seful  Serviciului Public de Asistent Sociala ; 

-  avizul  Comisiilor juridice si pentru invatamant , cultura , protectie sociala din cadrul 

Consiliului Local Gaesti ; 

In conformitate cu :  

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

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul : 

- art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

SE PROPUNE  : 

 

Art. 1. Se aprobă pentru anul 2018  Planul de acţiuni de interes local în vederea 

repartizării orelor de muncă pentru persoanele, apte de muncă, beneficiare ale Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfăşurate sunt prevăzute în Anexa, 



care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarul Orasului Gaesti , si Serviciul Public de Asistenta Sociala  Gaesti   

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

  Art.4 . Prezenta hotarare se  va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita , cat si 

persoanelor si serviciilor mentionate la art. 3 al prezentei hotarari  .     

 

 

 

 

 

INITIATOR   , 

d- nul Primar   , 

Gheorghe Grigore   

 

 

,                                                                           AVIZAT DE  LEGALITATE      

                                                                      SECRETAR  ,  

                                                                             jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării 

orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 

 

 

 

                 Având în vedere Raportul Seful  Serviciului Public de Asistent Sociala prin care se 

solicită aprobarea   

planului de acţiuni de interes local pentru anul 2018 în vederea repartizării orelor de 

muncă pentru persoanele, apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

               Ţinând seama de prevederile legale prin care planul de acţiuni sau de lucrări de 

interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. 

               Luând în considerare toate aceste aspecte supun spre aprobare Consiliului 

Local al Orasului Gaesti  proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de 

interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale 

Legii nr. 416/2001.  

 

 

Primar  , 

jr. Gheorghe Grigore 

 

 


