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HOTĂRÂREA  NR.13 
din  29 ianuarie 2016 

privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 
2016  de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
 

 Consiliul local al comunei Ibǎneşti, Judeţul Mureş, întrunit în şedinţǎ ordinarǎ în data de 

29.01.2016; 

 Luând  act de 

 -  raportul nr.519/20.01.2015  întocmit de cǎtre compartimentul de asistenţǎ socialǎ; 
 -  expunerea de motive nr.522/20.01.2016 prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti prin 

care propune Planul de acţiuni şi lucrǎri  de interes local ce se va executa cu beneficiarii Legii 

416/2001, pentru anul 2016; 

- avizele comisiilor de specialitate; 

 Având în vedere:  

- prevederile art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare; 

- prevederile art.28, alin.(3) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 416/2001 cu modificǎrile si completǎrile ulterioare; 

 Luândînconsiderare:  

- prevederile art.6 si art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică şi ale Legii nr.24/2002 privind normele de tehnică legislativă; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin (6) lit’a’, pct.2 ,art. 36  alin. (1) şi alin. (9), art. 45 alin.(1) 

şi art.115 lit.b din Legea dministraţiei publice locale nr.215/2001,republicata, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1 - (1) Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrǎri de interes local pentru anul 2016, ce se 

vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001, conform Anexei 1 care face parte integrantǎ din 

prezenta hotǎrâre. 

  (2) Se aprobă Lista cu beneficiarii de ajutor social şi cu persoanele care urmează 

să efectueze  acţiuni sau lucrări de interes local conform Anexei 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărârre. 

 Art.2. - Viceprimarul comunei asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 
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 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei: Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Mureş pentru verificarea legalitǎţii, Primarului comunei Ibǎneşti, 

Compartimentului de asistenţǎ socialǎ, şi se aduce la cunoştiinţa publicǎ prin afişare la sediul 

Primǎriei comunei Ibǎneşti şi prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro 

 

 

     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
                                                 Matei Eugen                        Contrasemnează 

                                                                                     SECRETAR              
        Todoran Codruta-Alexandrina 
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