ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASELE
JUDETUL BUZAU
H OTARAR E
HO
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor
desfasura in anul 2016 cu beneficiarii de ajutor social

Consiliul local al comunei Pietroasele, jud.Buzau,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr.826 din 10.03.2016 a Primarului comunei
Pietroasele, judetul Buzau;
- raportul de specialitate al comparimentului de asistenta sociala, înregistrat
sub nr.825 din 10.03.2016;
- prevederile art.6 alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi
completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Pietroasele;
În conformitate cu prevederile art. 36, coroborat cu prevederile art. 45,
alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor
desfăşura în anul 2016 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei ce face parte
integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2. (1) În realizarea Planului de lucrări Compartimentul de asistenta
sociala din cadrul Primăriei Comunei Pietroasele are următoarele atribuţii:
a. gestionează munca la nivel local cu beneficiarii de ajutor social, fără a se
putea depăşi regimul normal de lucru şi va asigura instructajul privind normele de

tehnică a securităţii şi igiena muncii, pentru toate persoanele care prestează acţiuni
sau lucrări de interes local;
b. va ţine evidenţa orelor efectuate de beneficiarii de ajutor social, într-un
registru special;
c. va comunica Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Buzau
până pe data de 5 a fiecărei luni, situaţia privind orele şi activităţile efectuate de
fiecare beneficiar de ajutor social în parte;
Art.3. Secretarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Presedinte de sedinta,
Balaceanu Liliana Daniela
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contrasemneaza
secretar,
Matache Aurelia

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 12 voturi pentru,- voturi impotriva,abtineri, 1 absenti.

