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                                                  HOTARAREA  NR.6 

 

Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 

pe anul 2021  pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 

către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de 

ajutor social 

 

 

     

 CONSILIUL LOCAL al  comunei Dănești, județul Gorj, 

 Avand in vedere : 

 -Proiectul de hotărâre inițiat, 

- raportul de specialitate la proiectul de hotarare initiat din cadrul 

compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului 

comunei  Dănești 

 - referatul de aprobare la acest proiect, 

           - avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

- prevederile art.6  din lg. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu 

modificarile si completările ulterioare, 

-art.28 alin.1,2 lit.a şi alin.3 din norma metodologică de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001,privind ninim garantat aprobat prin 

H.G. nr.50/2011. 

      În temeiul prevederilor art. . 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

       

    H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1-.Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă de familiile 

beneficiare de venit minim garantat,pentru anul 2021 conform anexei nr. 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit 

minim garantat au obligaţia de a efectua acţiunile şi lucrările de interes local, 

în funcţie de numărul de ore calculate proporţional cu cuantumul ajutorului 

social. 



(2).Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului 

social de care beneficiază familia sau persoana singură cu tarif orar 

corespunzător,salariului de baza minim brut  pe ţară garantat în plată, 

raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. 

(3) Norma de muncă pe zi este de 8 ore. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărîrii se încredinţează 

compartimentul de asistenţă socială şi viceprimarul comunei Dăneşti. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 

Gorj,Primarului,compartimentului de asistenţă socială,Viceprimarului şi se 

va afişa la sediul primăriei comunei Dăneşti. 

 

 

 

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta  ordinară a Consiliului Local 

Danesti din data de  28.01.2021  cu un numar de  13 voturi pentru,-voturi 

contra si....-.. abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în 

funcție. 
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