
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de acţiuni şi a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă beneficiarilor de ajutor social din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, conform Legii 

nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016 
 

 
Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava; 

               Având în vedere: 
- Expunerea de motive a d-lui Toma Ioan Pavel , primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, 

înregistrată la nr.8424 din 10.11.2015; 
- Raportul d-lui Strugariu Mircea Andrei, viceprimarul comunei Pîrteştii de Jos, judetul Suceava, 

înregistrat la nr.8426 din 10.11.2015; 
- Raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, cultură, muncă şi protecţie socială, protecţie 

copii, culte, activităţi sportive şi de agrement, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local 
Pîrteştii de Jos, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre analizat în şedinţa de comisie; 

- Prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 28 alin. (2) și (3) din HGR nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

          În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2; art. 45 coroborat cu art. 
115 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
        Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi a lucrărilor de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
beneficiarilor de ajutor social din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, conform Legii nr. 416/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
        Art.2. Viceprimarul și Compartimentul asistență socială, autoritate tutelară și asistență medicală 
comunitară din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri 
 
 
         Preşedinte de şedinţă,                                                                                          Contrasemnează:       
         Strugariu Nicanor                                                                                             Secretarul comunei, 
                                                                                                                                          Ciornei Laura 
                                                
 
 
 
 
Pîrteştii de Jos, 28.01.2016 
Nr. 2                                                                                     
 


