COMUNA VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0249 46 93 36,
E-mail: primaria@primariavitomiresti.ro

HOTĂRÂRE
Nr . 55/20.12.2018
CU PRIVIRE LA:
• Aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte
de muncă beneficiare de venit minim garantat , în conformitate cu prevederilor
Legii nr.416/2001, pentru anul 2019













AVÂND ÎN VEDERE:
Prevederile art. 6 alin.(2), (7) , (8) și (9) din Legea nr. 416/2001, privind
venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare ;
Revederile art.28 alin. (1-7) din Hotărârea de Guvern nr.50/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevedeerilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările și completările
ulterioare;
Prevederile Hotărârii de Guvern nr.1.291/2012 pentru modificarea și
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările și completările
ulterioare;
Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.42/2013 pentru
modificarea și completarea Legii nr.416/2001 pribvind venitul minim
garantat ;
Prevederile Legii nr.166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte
normative , care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială;
Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei;
Prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2016 pentru
reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de
asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru
acestea in anul 2016;
Prevederile Hotararii de Guvern nr. 559/2017 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venituL minim garantat, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind
masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 920/2011

 Prevederile art.63 alin.(1) litera a) din Legea 215/2001 privind administratia
publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile art.3 litera e) şi art.4 litera b) din Legea nr. 52/2003
transparenţa decizională in administraţia public republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
 Prevederile art. 80 şi 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată cu modificarile
si completarile ulterioare;
 Raportul compartimentului de resort cu nr. 6.906/18.12.2017, prezentat de
viceprimar localitate Radu Ion- Lucian;
 Proiectul de hotarare cu numărul 6.908/18.12.2017 inițiat de domnul:
Rotea Ion – Robert, primarul localității;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vitomirești.
În temeiul 36 alin.(1) litera b) , art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) litera b) din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREȘTI, JUDEȚUL OLT
HOTARASTE:
Art.l. Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, care vor fi
efectuatede, beneficiari de venit minim garantat în anul 2019, este fundamentat
pe o anumită, care ia în considereare două elemente principale și anume:
 Numărul estimativ de persoane beneficiare de venit minim garantat, care
au obligaqția efectuării orelor de muncă în baza Legii nr. 416/2001, cu
modificările si completările ulterioare;
 Volumul acțiunilor și lucrărilor de interes local pe parcursul anului 2019,
indiferent de anotimp;
Art.2. Cu ducere la îndeplinire, se desemnează viceprimarul Comunei
Vitomireşti, județul Olt, domnul Radu Ion - Lucian.
Art.3. Prezenta hotarare se va înainta Instituției Prefectului - Județul Olt,
primarului și viceprimarului comunei Vitomirești, Compartimentului public de
Asistență socială și Autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială - Olt și se va
aduce la cunoștință publică, prin afișare la sediul primăriei , precum și pe
pagina de internet.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
Dumitru – Mihail DRĂGUȘIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Laurențiu Filip VASILOIU

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ” pentru ”

