
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 3 
din 30 ianuarie 2020 

 
privind     aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru 

beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

Consiliul local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea întrunit în şedinţa ordinara din 

data de 30 ianuarie 2020, 

- văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului de 

acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,înregistrat sub 

nr.5569/16.12.2019; 

- ținând cont de raportul compartimentului buget, contabilitate, impozite înregistrat sub nr. 

280/23.01.2020.; 

- ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement, religie; 

- în baza art. 6 alin.7 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- în temeiul art. 129  alin. (1) și alin. (2)  lit. ”d”, alin. (7) lit. ”b” și  art. 139 alin. (1) și (3) 

lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative 

-  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Pe data adoptării prezentei hotărâri se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de 

interes local pentru anul 2020,  pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat,  cu modificările și completările ulterioare, conform anexei  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Ciorăşti, 

judeţul Vrancea d-l Brăicău Nicolae - Gabriel şi persoana responsabillă cu  asistenţa socială 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciorăşti, județul Vrancea. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al comunei, 

Instituției Prefectului județului Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate, 

primarului comunei și persoanei responsabile cu asistența socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

 

 

     Președinte de ședință,            Contrasemnează, 

   Consilier local Stan Ionel     Secretarul general al comunei, 

         Rizea Fănica 

 


