
 
       R O M A N I A  
  JUDETUL  PRAHOVA 
COMUNA TIRGSORU VECHI 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru  

repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de venit minim garantat in  comuna  
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, pentru anul 2015 

 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, 

inregistrata cu nr. 421/14.01.2015; 
Raportul de specialitate al Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei 

Tirgsoru Vechi, acreditat ca furnizor de servicii sociale prin Decizia nr. 134/11.09.2012, 
inregistrat sub nr. 422 din 14.01.2015, prin care se propune aprobarea planului anual de actiuni si 
lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de venit minim 
garantat in  comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, pentru anul 2015; 

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, modificata si completata prin Legea nr. 276/2010 precum si cu prevederile art. 
28 din HGR nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.416/2001, modificata; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.6 din Legea nr.215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 

 
 
Art.1- Se aprobă planul de actiuni sau de lucrari de interes local care se vor lua în calcul 

în anul 2015 la acordarea ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001- privind venitul minim 
garantat, cu modificările si completările ulterioare, asa cum sunt prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza consilierul cu 

atributiuni de instrumentare a dosarelor in cauza, iar cu aducerea la cunostinta publica se 
insarcineaza secretarul comunei Tirgsoru Vechi. 
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