
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr. 7/2014   

privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele 
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, fără a se putea depăşi regimul 
normal de lucru, cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii pe anul 2014 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
având în vedere dispoziţiile art.17 alin.(3) din Legea nr. 47/2006 privind sistemul 

naţional de asistenţă socială; 
analizând prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare,  
luând act de: 
a) expunerea de motive a primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de 

iniţiator, calitate acordată de prevederile  art. 33 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a 
din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii de Sus;   

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local   pentru administraţia publică 
locală, juridică, cultură, tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii 

ţinând seama de dispoziţiile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. d combinate cu cele ale alin. 
(6) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui 
 

H O T A R A S T E : 
Art. 1. – (1) Se aproba pentru anul 2014  planul de actiune si  de  lucrari de interes local 

pentru  repartizarea orelor de munca beneficiarilor  de venit  minim  garantat conform anexei nr. 
1 care face parte  integranta  la prezenta hotarare. 

       (2) Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe 
parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de solicitările venite din 
partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă. 

Art. 2. –Prezenta  hotarare se aduce la  cunostinta publica prin afisare  la sediul 
Consiliului  Local  Muntenii de Sus prin grija  consilierului (asistent social) din  cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei  Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui. 

Art. 3. – De ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari răspunde viceprimarul  comunei  
Muntenii  de Sus, judetul  Vaslui. 

         Muntenii  de Sus,  17  ianuarie 2014 
PRESEDINTE  DE SEDINTA;         
       EUGEN BIRSAN                     SECRETARUL COMUNEI  

Contrasemneaza: 

   (cu exercitare temporara de atributii), 
                   MONICA  BURGHELEA 
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