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HOTĂRÂREA 

nr. 27  din  30 martie 2017 
 

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, ce vor fi  executate de 
catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare  

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30 martie 2017, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 68 din data de 
22.03.2107, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 
2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr. 1441 din 21.03.2017, prezentată de domnul Chertes Ioan-viceprimar cu 
privire la lucrările de interes local care urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, 
Ţinând cont de prevederile: 
Art.6 alin. (2) (7) şi (8) din LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat; 
HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
În temeiul art.36 alin.(1), alin.6 lit.”a” pct.(2), art.45 alin.(1) şi art.115 lit.b) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş 
adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă  Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă  care urmează a fi 
executate de beneficiarii de ajutor social, potrivit anexei care face parte întegrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează   viceprimarul şi   consilierul 
asistent  cu probleme de asistenţă socială. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 A.J.P.I.S Mureş; 

 
Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  

pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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