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H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrări de interes local la nivelul 

comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat  

cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2019 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Hidiselu de Sus; 

- Raportul cu nr.367/25.01.2019 întocmit de catre compartimentului Autoritate 

Tutelara si Asistenta Sociala; 

-   Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

Tinand cont de prevederile : 

- art.6 alin.(2) si (7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu 

modificările si completările ulterioare;  

- art.28 alin.(3) din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

În temeiul dispozitiilor  art.36  alin. 6) lit.a) pct.2, art.45 alin.(1) si art.115 

alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administratia publică locală 

cu modificările si completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T Ă R Ă S T E : 

      

 Art.1. Se aprobă  Planul anual de actiuni si lucrări de interes local la nivelul 

comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 

2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se desemnează, cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, 

precum si cu instruirea pe linie de securitate si sanatate in munca a beneficiarilor de 

ajutor social si întocmirea pontajelor lunare, viceprimarul comunei Hidiselu de Sus. 

Art.3. Planul stabilit în conditiile Art.1, alături de lista cuprinzând beneficiarii 

de ajutor social, precum si lista cu persoanele care urmează să efectueze actiuni sau 

lucrări de interes local vor fi afisate la sediul primăriei comunei Hidiselu de Sus, prin 

grija Compartimentului Registratura si Relatii cu publicul. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Institutia Prefectului - Judetul Bihor  

- Viceprimarul comunei Hidiselu de Sus 

- Compartimentul Registratura si Relatii cu Publicul 

- La dosar 
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Hidiselu de Sus, 31 ianuarie 2019 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri 


