
ROMÂNIA 

JUDETUL SUCEAVA 

ORAȘUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2022 conform 

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

completările ulterioare 

 

Consiliul local al oraşului Dolhasca 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului orașului Dolhasca, Isachi Decebal Dumitru, înregistrat cu nr. 

274 din 06.01.2022; 

- raportul de specialitate al Biroului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, înregistrat cu nr. 

725 din data 06.01.2022; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului, servicii şi comerţ ; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 

social – culturale, culte, protecţie copii. 

În conformitate cu prevederile: 

- art.6 alin (7), (8), (9) din Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-art. 28, alin. 1 din Normele Metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin  H.G.R. nr 50/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 9, lit.a și art. 11, lit. a din Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(14) coroborat cu art.l39, alin.(l) din OUG nr. 57/2019, 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 (1) Se aprobă Planul de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2022, pe care 

persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligaţia de a le presta lunar 

pentru sumele acordate ca ajutor social, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          (2) Programul pentru repartizarea orelor de muncă va fi stabilit lunar cu aprobarea 

Primarului oraşului Dolhasca. 

          (3) Lucrările incluse în programul menţionat vor fi prestate în pe domeniul 

public/privat al oraşului Dolhasca, iar evidenţa efectuării orelor de muncă cu respectarea 

normelor de tehnică a securităţii muncii va fi asigurată de către personalul desemnat. 

Art. 2 Primarul oraşului Dolhasca, prin Serviciul de Asistenţă Socială, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

              Preşedinte de şedinţă              

                     Savin Ionel 

                                                                                                           Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul general al oraşului 

                                                                                                            Pavăl Maricica 
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