
 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018, a listei cuprinzând beneficiarii 

de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform 

Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 113/08.01.2018; 

-raportul de specialitate nr. 135/08.01.2018 întocmit de inspectorul de asistență socială; 

-raportul de avizare al comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. 5/26.01.2018; 

- raportul de avizare al comisiei juridică și apărarea ordinii publice nr. 7/26.01.2018;  

- raportul de avizare al comisiei pentru învățământ, cultură, sănătate și protecție socială nr. 1/26.01.2018;   

-prevederile art.36 alin. (2) lit.d) coroborate cu cele ale alin. (6), lit.a), pct.2 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 6 alin. (2), (7) şi (8) din Legea 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-prevederile art. 28 alin (1)-(3) din H.G. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45 alin.(1) și art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi executate  de către beneficiarii de ajutor 

social în anul 2018,  potrivit anexei nr.1, care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze 

acţiuni sau lucrări de interes local, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Mihai Petre, viceprimarul comunei 

Daia și doamna Păun Ioana, inspector cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Daia. 

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului 

de legalitate, Primarului comunei Daia, persoanelor menționate la art.3 pentru ducerea la îndeplinire, și se va aduce la 

cunoştinţă publică, prin grija secretarului. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                  SECRETAR, 

      TĂNASE IONEL                                                               BREBENEL AURELIA 
 

 

 

Daia, 29.01.2018 

Nr.5 

 

Adoptată cu _10__ voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri 

 

 

 

 

 


