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ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL,

tel/ fax 0239 | 697 914 e-mail : b rmovilamiresii@yahoo.com

HoTARAREA 13
Din 28 februarie 2017

privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru anul 2017 in vederea

efectuarii orelor de munca de catre beneficiarii Legii rc 41612001 privind venitul minim garantat

precum si de catre persoanele condamnate sa execute munca neremunerata in folosul comunitatii ' in

comuna Movila Miresii j ud.Braila

Consiliul Local Movila Miresii intrunit in sedinta ordinara din data de28.02.2017;

Avand in vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Movila Miresii ;
-raponul serviiiului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului

-raportul de avizare al comisiei din cadrul Consiliului Local Movila Miresii
Tinand cont de:

- prevederile art.6 alin (7), alin (8) qi alin (9) din Legea w.41612001privind venitul

minim garantat -cu modificdrile Ei completdrile ulterioare ;
-prevederil e art.28 alin (3) din Norm"le metodologice pentru aplicarea Legii venitului

minim g*antut,uprobate prin H.G.nr 5012011,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art2 din Ordonanta Guvernului nr 55/2002,modificata;
Inbaza g[it.36 alin 1 din Legea w.21512001 privind administratia publica locala -republicata

cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.4S alin.1 din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala-

republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:

Art.l Se aproba Planul de actiuni si de lucrari de interes local, pentru anul2017 ,invederea
efectuarii orelor de munca de catre beneficiarii Legii nr 41612001 privind venitul minim gamntat,

precum si de catre persoanele condamnate sa execute munca neremunerata in folosul comunitatii , in

.orn*u Movila Miiesiijud.Braila,conform ANEXEI parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 planul de actiuni si de lucrari de interes local, pentru anul2017 ,aprobat potrivit art.1

precum si lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social care urrneaza sa efectueze actiuni sau lucrari de

interes local se va afisa la sediul primariei prin grija sefului serviciului de asistenta sociala din cadrul

aparatului de specialitate al primarului.
Art.3 Cu ducere ia indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul comunei si

serviciul de asistenta sociala din cdrdrul aparatuiui de specialitate al primarului.

Art.4 Prezenta hotarare se va comgnica persoanelor si intitutiilor interesate prin grija

secretarului comunei.
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