
 

  

      

 

    ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEŞTI 

 

H O T ĂR Â R E 

Nr.1 din 31.01.2022 

privind  aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022 în vederea 

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

precum și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului și a persoanelor 

obligate la prestarea unei activități în folosul comunității 

 

     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 

modificările și completările 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.67 alin.(1-3), art.118 alin.(1) lit.”k” din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare ;   

- prevederile art.15 alin.(4), art.17și art.19 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind 

regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile legii nr. 252/2013 privind organizarea și functionarea sistemului de probațiune cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Hotărârea Guvernului nr.1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probațiune cu 

modificările şi 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.(1) 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. 91/25.11.2021 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr .14203/25.11.2021; 

- raportul Compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de spe  cialitate al primarului 

comunei Corneşti, înregistrat sub nr.17703/30.12.2022;   

- raportul viceprimarului comunei Cornești înregistrat cu nr.1776/30.12.2021; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;             

             În temeiul art.136 alin.(1) –(2), 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 aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022 în vederea  

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

precum și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului și a persoanelor 

obligate la prestarea unei activități în folosul comunității, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta hotărâre . 

                   Art.2.(1).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 pe care il va supune aprobării  



 

 

 

 

 

 

primarului în vederea repartizării orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile 

beneficiare de ajutor social . 

                             (2) Pe baza Planului de acțiuni și lucrări de interes local de la art.1 persoanele 

desemnate să urmărească prestarea unor activități în folosul comunității de către persoanele  

sanctionate , va întocmi un plan de acțiuni și lucrări de interes local pe care îl va supune 

aprobării primarului. 

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

prin compartimentele 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, biroului poliției locale 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                                                                                                                    

     Daniel CRISTEA                                                                SECRETAR GENERAL ,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.1 / 

31.01.2022 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile sa 

efectueze 

procedura 

                                                          1                    2                 3 

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate x simpla  □ absoluta  □ 

calificata2 
31.01.2022   

Comunicarea catre primar2) .../.../............   

Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/

