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H O T Ă R Â R E A NR.26
din 17.02.2020
Privind: aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020,
ce vor fi executate de beneficiarii venitului minim garantat, conform Legii
nr.416/2001 precum şi de către persoanele obligate la prestarea unei activităţi
în folosul comunităţii, conform OG nr.55/2002;
__________________________________________________________________

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 327/09.02.2020;
Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, întrunit în
sedința extraordinară, în data de 17.02.2020;
Având in vedere :
- expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.
328/09.02.2020;
- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistență socială,
înregistrat sub nr. 329/09.02.2020;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1- 3 ;
În baza prevederilor:
-art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art.28, alin.3 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, aprobate prin HG nr.50/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.16 din OG nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor
prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art.
139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor
fi executate de către beneficiarii venitului minim garantat, conform Legii
nr.416/2001 precum şi de către persoanele obligate la prestarea unei activităţi în
folosul comunităţii, conform OG nr.55/2002, conform anexei ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul
comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin grija
secretarului comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la
cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe pagina de internet :
www.primariavaleamarului.ro
Preşedinte de şedinţă,
Butunoi Ion
Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

