
  ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEŞTI 

 

H O T ĂR Â R E 

Nr.2 din 13.01.2021 

privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 în vederea 

repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 

 

     Consiliul local al comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa. 

     Având în vedere :            

- prevederile art.6 alin.(7)-(10) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile art.28 alin.(1-3) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională,cu modificările şi 

completările ulterioare ;               

- Prevederile art. 5 lit.cc), art.129 alin.(2) lit.”d” alin.(7) lit.”b” art. 140 alin. (1), art.197 alin.(1)-

(2) și alin.(4)-(5) , art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.240 alin. (1) ,art.243 alin.(1) lit.”a” și lit.”e” 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.1/04.01.2021 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr.37/04.01.2021; 

- raportul Compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Corneşti, înregistrat sub nr.71/06.01.2021;   

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;             
             În temeiul art.139 alin.(1),art.196, alin.(1), lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                             

 

                  CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 
 

             Art.1. Se aproba Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 ,conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

             Art.2. Pe baza Planului de acțiuni și lucrări de interes local de la art.1,viceprimarul va 

întocmi lunar un plan de acțiuni și lucrări de interes local   în vederea repartizării orelor de 

muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social . 

             Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei şi 

Compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cornești. 

            Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei, Compartimentului asistență social şi va fi 

adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității 

deliberative” . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

     Gheorghe IONIȚĂ                                              SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 13.01.2021, cu un număr de 15 voturi pentru,voturi împotrivă -

,abţineri - , din totalul de 15 consilieri în funcție. 

 

http://www.comunacornesti.ro/

