
                                                                 ROMANIA
                                                           JUDEŢUL MUREŞ

   COMUNA LIVEZENI
    CONSILIUL LOCAL

                                                                                   

                                       H O T Ă R Â R E A  Nr. 16
                                                         din 7 februarie 2017

privind  aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017,care vor fi 
efectuate de beneficiarii ajutorului social.

            Consiliul local al comunei  Livezeni,judeţul Mureş întrunit în şedinţă ordinară ,

            Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Livezeni privind necesitatea adoptării 
planului de acţiuni,a  lucrărilor de interes local ,înregistrată  sub nr.363/30.01.2017

           - raportul compartimentului de resort nr.364/30.01.2017,
           - avizul comisiei de specialitate,
           In conformitate cu prevederile art.6 alin.(6) şi alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare,ale  art. 28 alin.(1),(2),(3) 
şi (4)  din H.G.R. nr.50/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

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

In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d) art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia  publică locală,republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare,

                                                            h o t ă r ă ş t e :

           Art.1.Se aprobă  Planul  de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate de 

către  beneficiarii de ajutor social în anul 2017 potrivit , anexei 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
           Art.2.Pentru sumele acordate ca ajutor social,una din persoanele majore apte de 
muncă din familia beneficiară,are obligaţia de a se prezenta pentru eefectuarea orelor de 

muncă la locul stabilit.
           Art.3.La fiecare lucrare persoana responsabilă va stabili la faţa locului, numărul de 

ore de muncă necesar,cu evidenţa nominală a celor care prestează munca respectiva.
       

           Art.4. Se stabileşte prestarea orelor de muncă,persoanelor apte de muncă,respectiv 
bărbaţi de la vârsta cuprinsă intre 16 - 65 ani şi femei de la vârsta cuprinsă între 16 -60 ani .

         
           Art.5.De îndeplinirea prevederilor prezentei răspunde viceprimarul comunei.

           Art.6.Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş,Primarului 

comunei Livezeni,compartiment sistenţă socială,afişare.
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