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  HOTĂRÂRE   
privind aprobarea Planului  de acţiuni/ lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/ 2001, 
privind venitul Minim Garantat  pentru anul 2019 

 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 18 Decembrie 2018, 
     Având în vedere : 
- Raportul compartimentului de specialitate nr.8950/ 12.12.2018 intocmit de d-l Alboiu Nicolae, 
referent la compartimentului Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului 
comunei Roseti; 
-Prevederile art.6 alin.(7-9) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat,cu  modificarile 
si completarile ulterioare si ale art. 28 din H.G.R. nr. 50/ 2011 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii nr.52/ 2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 
republicata, cu modificarile ulterioare; 
-Prevederile H.C.L.nr.52/ 27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți, inregistrat cu nr. 
9083/ 17.12.2018, 

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit. d), corelat cu alin.(6) pct.2), art.45 alin.(1) 
lit.a),art.115 alin.(1) lit.b)  din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,cu 
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea  

 
HOTĂRÂRE 

Art.1.a)-Se aprobă Planul de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2019, privind repartizarea 
orelor de muncă ce urmează a se presta de catre persoanele apte de muncă beneficiari ai Legii nr. 
416/ 2001 privind Venitul Minim Garantat, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
        b)-Planul de acţiuni/lucrări de interes local poate fi actualizat pe parcursul anului,în funcţie de 
solicitările/modificările intervenite. 
        c)-Acţiunile, lucrările de interes local cuprinse în anexa la prezenta hotărâre  se vor realiza şi 
de către persoanele din localitate, obligate  prin sentinţe definitive de către instanţele de judecată,  
la prestarea de muncă neremunerată în folosul comunităţii . 
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Roseţi şi d-l Alboiu Nicolae referent în cadrul  compartimentului de Asistenţă  Socială. 
    -Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre: Primarului comunei Roseţi, Instituţiei 
Prefectului judeţul Călăraşi, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi  şi o va 
afişa la avizierul Primăriei comunei Roseţi.  
         Preşedinte de şedinţă,                                                                               Contrasemnează,                                         

        Răducu POPIA                                                                                    Secretarul  comunei  
 Lavinia TĂNASE 
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