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  H O T Ă R Â R E A      NR 9 / 21.01.2020 
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local  pe anul 2020 pentru repartizarea 
orelor  de muncă prestate  lunar de către  persoanele apte  de muncă  din familiile beneficiare  de 
ajutor social  in conformitate cu prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat  cu 

modificările și completările ulterioare  
 

 

Având în vedere: 
Prevederile art 6 alin (7) , (8) și (9) din Lega 416/2001 privind venitul minim garantat  cu 
modificările și completările ulterioare ; 
Tinând seama  de prevederile  art 28 alin (2) și (3)  din HG nr 50 /2011 pentru aprobarea 
Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 416/2001 privind venitul minim 
garantat; 
Referatul de aprobare  al dlui Primar Savu Ion precum și avizul de specialitate al comisiei 
juridice din cadrul Consiliului Local Bucov , 
Tinând seama de Raportul de specialitate al Serviciului Public de asistență socială ; 
În temeiul art 129 alin (2) lit d , alin (7) lit b din OUG 57/2019 privind codul administrativ 
 
Consiliul Local Bucov, județul Prahova , adoptă prezenta hotărâre:  
 
Art.1  Se aprobă Planul de acțiuni și  lucrări  de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea 
orelor de muncă prestate lunar de către  persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de 
ajutor social în conformitate cu prevederile Legii  nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările și completările ulterioare . 
Art.2   Lista bunurilor  considerate de strict necessitate  pentru nevoile familiei  este cea din HG 
50/2011 actualizată iar  lucrările  și acțiunile care urmează  să fie efectuate de cei prevăzuți la  art 
1,   sunt prevăzute în anexa la hotărâre. 
Art.3 Cu aducere la îndeplinire  se încrediințează  Primarul comunei Bucov  și  funcționarii 
compartimentului de asistență socială. 
Art.4 Hotărârea va fi făcută publică  și înaintată persoanelor interesate cât și Instituției 
Prefectului prin grija secretarului comunei Bucov. 
 
                                                   
               Președinte de ședință,                                Contrasemnează, 
                  Cojocaru Aurel                                       Secretar general, 

                                                                                    Nae Florentina Cristina 

                                                                                    

 
                                                                                       
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi ”pentru” 
17 consilieri prezenți din cei 17 în funcție 
 
 
 



 


