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HOTĂRÂRE 
 

Referitor la:  aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi 
executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

 Având în vedere: 
- prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 28, alin. 3 din anexa la H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 

- expunerea de motive nr.107  din 17.01.2020; 
- raportul nr. 124  din 20.01.2020 al compartimentului de resort; 
- raportul nr. 5 din 29.01.2020 al comisiei juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, 

protecţia mediului şi turism; 
 - raportul nr. 5 din 29.01.2020 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism; 

- raportul nr. 5 din 29.01.2020 al comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport,  
      în temeiul prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind  Codul administrativ  în administraţia 
publică,  

CONSILIUL LOCAL 
al comunei Șopârlița, județul Olt, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 20120,  ce vor fi 
executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică primarului, viceprimarului comunei, compartimentului 
relații cu publicul, asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, pentru ducere la îndeplinire 
şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 
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