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HOTARARE
privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru prestarea orelor de munca a
benficiarilor de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Consiliul Local al Comunei Ghiroda
Avand in vedere Referatul nr 722/22.01.2014 al Primarului Comunei Ghiroda, domnul Dorel
Vasile Cadariu.
Având în vedere avizele Comisiei I -pentru economie, buget, finante, impozite si taxe, juridică,
dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, administrarea domeniului public si privat,
Comisiei II-pentru administratie locală, muncă si protecție socială, protecția copilului, sănătate si familie
si Comisiei III pentru ordine publica, cultura, stiinta, invatamant, turism, sport si culte, protectia
mediului din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda.
In conformitate cu art.6 alin.2 si 7 din Legea 416 /2001 privind venitul minim garantat , art . 28
din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001
In temeiul art.45 al. 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata si
modificata :
HOTARASTE
Art.1. Se aproba Planul de de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2014 privind
prestarea orelor de munca a benficiarilor de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat, conform Anexei 1 care se ataseaza si face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotartari
Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei Ghiroda

se incredinteaza Compartimentul

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului Judetului Timis
-Primarului comunei Ghiroda
-Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Ghiroda
-AJPIS Timis
- Cetatenilor prin afisare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Marcel CINCA
Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU
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ANEXA 1 la HCL nr. 10 din 29.01.2014

PLAN DE ACTIUNI
PRIVIND REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PENTRU
BENEFICIARII 416/2001 , APTI DE MUNCA, PENTRU ANUL 2013

1.Numar dosare benficiari de ajutor social : 1
2.Numar de persoane care trebuie sa presteze munca in folosul comunitatii : 0
3.Numar total de ore lunare :0
4.Actiuni de interes local care urmeaza a fi desfasurate de beneficiarii Legii
416/2001 in anul 2013
-curatenie Camin Cultural localitatea Ghiroda si localitatea Giarmata Vii
-intretinere zona centrala si parcuri – indepartarea resturilor vegetale , sapat ,
plivit , adunat hartii.
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