
        

ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA SOLONT 

CONSILIUL LOCAL 
Tel./fax – 0234/387701 

        

       HOTARARE  

Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2022  

pentru repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre persoanele 

apte de munca din cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior , pentru anul 2022   

Nr.5/31.01.2022 

 
Consiliul local al comunei Solont, judetul Bacau, întrunit în ședință ordinară în data de 

31.01.2022, 

Avand in vedere: 

 Raportul de aprobare a primarului comunei din care reiese necesitatea aprobarii  

Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2022  pentru repartizarea 

orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre persoanele apte de munca din 

cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, modificata si completata ulterior nr.95/14.01.2020; 

 Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei nr.327/20.01.2022; 

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) si (8 ) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, modificata si completata ulterior (Lg. nr.276/2010) si Normele Metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, aprobata prin H.G. nr.50/2011; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi  (7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2022 pentru 

repartizarea orelor de munca ce urmeaza a fi efectuate de catre persoanele apte de munca din 

cadrul beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

modificata si completata ulterior, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2 (1) Planul de actiuni sau de lucrari de interes local prevazut in articolul precedent, 

lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si lista lunara cu persoanele care urmeaza sa 

efectueze actiuni sau lucrari de interes local vor fi afisate la sediul institutiei prin grija 

viceprimarului. 

(2) In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organizarea si 

evidentierea orelor de munca, planul de actiuni sau de interes local poate fi reactualizat pe 

parcursul anului si aprobat prin hotarare de consiliu local. 

 

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 

Solont, judetul Bacau prin intermediul Serviciului Public de Asistență Socială. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ    

CONSILIER LOCAL    SECRETAR GENERAL 

FERENȚ FRANCISC                MATEI LACRAMIOARA 



 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 

CONSILIULUI LOCAL NR. 5 / 31.01.2022  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

1  2  3  

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate  

simplă  absolută  calificată2 

31/01/2022   

Comunicarea către primar2) 31.01.2022   

Comunicarea către prefectul judeţului3) 31.01.2022   

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 31.01.2022   

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . . . . 

. ./. . . . . . . . . . 

  

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 

juridice7), după caz 

31.01.2022   
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