ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 106 DIN 23.12.2019
privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul 2020, ce vor fi
executate de persoanele care beneficiază de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu
modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Unirea, judetul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară, în data
de 23 decembrie 2019
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul 2020,
ce vor fi executate de persoanele care beneficiază de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Referatul de aprobare nr. 8021 / 04.12.2019, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul
comunei Unirea, dl. Alba Gheorghe.
- Raportul de specialitate nr. 8022 / 04.12.2019, întocmit de compartimentul asistență socială din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului comunei Unirea, privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări
de interes local pentru anul 2020, ce vor fi executate de persoanele care beneficiază de ajutor social,
conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 1, 2 și 3, din cadrul Consiliului
local al comunei Unirea;
Având în vedere prevederile:
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6, alin. (2), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu
modificarile si completarile ulterioare
- art. 28, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50 / 2011, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni si lucrări de interes local, pentru anul 2020, ce vor fi executate
de către persoanele apte de muncă din familiile/persoane singure, beneficiare de ajutor social, conform
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul
comunei Unirea, dl. Coman Dan și compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Unirea.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 4. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba , Primarului
comunei Unirea, Viceprimarului comunei Unirea, dl. Coman Dan și compartimentului asistență socială.
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și
pe pagina de internet www.primariaunireaalba.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Nicolae CADAR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:15, Consilieri prezenți:15
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

