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HOTĂRÂRE
NR. 4 DIN 30.01.2018
Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă de
către beneficiarii de ajutor social pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Bahna,întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.01.2018
Având în vedere prevederile :
a) art.6 alin.6 şi alin.7 din legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările
ulterioare
b) art.28 din H.G.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare
c) art.36 alin.2,lit.d şi alin.6 lit.a,pct.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată
cu modificările şi completările ulterioare,
Luând act de expunerea de motive nr.190/29.01.2018 prezentata de d-l PRISECARU EMIL -Primarul
comunei Bahna ,în calitatea sa de iniţiator, raportul nr. 191/29.01.218 întocmit de responsabilul cu recepţionarea
lucrărilor de interes local
În temeiul art.45,alin.1 şi al art.115,alin.1 lit.b din din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare,
H O R A R A S T E:
Art. 1. Se aproba planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea si executarea orelor de
muncă pentru sumele acordate ca ajutor social lunar conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiarilor, cu
acordul primarului, care au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului acţiuni sau lucrări de interes local,
fără a se putea depăsi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de muncă, de securitate şi igienă a
muncii, situaţie anexă care face parte integrantă din prezenta hatărâre.
Art.2. Se imputerniceste viceprimarul comunei CIOBANU SERGIU - OVIDIU care va afişa planul de
acţiune si de lucrări, anexă la prezenta hotărâre, lista cuprizând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele
care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, ţine evidenţa
efectuarii acestor ore, întocmeste procesele-verbale cu lucrările executate de acestea zilnic şi asigură instructajul
privind normele de tehnică a securităţii muncii.
Art.3. Programul de lucru în vederea efectuării orelor de muncă va fi stabilit în funcţie de numărul
persoanelor care se vor prezenta în vederea efectuării muncii, care va fi de maximum 8 ore pe zi.
Art.4 (1) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local.
(2) În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor din comuna organizarea şi evidenţa orelor de
muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin
hotărâre a consiliului local.
Art.5. Documentele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre se vor transmite Agenţiei Judeţeane pentruPlăţi
şi Inspecţie Socială Neamţ.
Art. 6. Începând cu data adoptării prezenteihotărâri se abrogaprevederile HCL NR.13/2017
Art.7 .Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari, conform legii autoritatilor si
persoanelor interesate.
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