
  
Nr. 196/13.01.2021 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de acţiune pentru anul 2021 pentru beneficiarii Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și pentru 

persoanele care vor efectua ore de muncă neremunerată în folosul comunității 
 

 Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava ; 

   Având în vedere: 

      - Referatul de aprobare prezentat de domnul Ioan-Bogdan Codreanu – primarul comunei înregistrată 
la nr. 197 din 13.01.2021 ;  

             - Raportul de specialitate, întocmit de  doamna Georgeta Burduhos – consilier superior în cadrul 
Compartimentului Asistenţă şi protecţie socială, înregistrat la nr. 198  din 13.01.2021; 

 - Avizul Comisie nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, urbanism şi turism, 
înregistrat la nr.235/14.01.2021; 

- Avizul Comisiei nr.2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-
culturale, culte, protecţie copii , înregistrat la nr.236/14.01.2021; 

- Avizul Comisiei nr. 3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr.237/14.01.2021; 

- Prevederile art.6, alin.6 şi 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 50/28.01.2011 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.1 și alin. 2 lit. d), alin.7, lit. b, p și s), art. 139, art. 140, art. 196, alin. 1, lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTÃRÃŞTE: 
 
  Art.1. Se aprobă planul de acţiune pentru anul 2021 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat,republicată, cu modificările şi completările ulterioare și pentru persoanele care vor efectua ore de 
muncă neremunerată în folosul comunității, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei Pojorâta, prin Compartimentul Asistenţă şi Protecţie Socială va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

                                                                             INIŢIATOR,  
                                                                               PRIMAR 

     Ioan-Bogdan CODREANU           
                                                                                                      Avizat pentru legalitate 

                                                                                                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                                    Elena – Smaranda LEHACI 


