
                                                                               ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

 

HOTARARE 

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate 

in anul 2020 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Consiliul Local al Comunei Parva, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in sedinta ordinara  in data de            

19.02.2020 in prezenta a ___consilieri din totalul de 10 in functie; 

 

 

Avand  in vedere : 

- raportul nr.  364 din 11.02.2020  a persoanei cu atributii pe linie de protectie sociala, doamna Rus 

Saveta, Consilier cu atributi de asistenta soaciala in aparatul de specialitate al primarului comunei Parva, 

prin care arata necesitatea  adoptarii unei Hotarari, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes 

local ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

    - referatul nr.365 din 11.02.2020  intocmit de viceprimarul comunei Parva, d-nul Calus Toader-

Vasile, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019 de 

catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

    -  raportul/avizul favorabi/nefavorabil  nr.468 din 19.02.2020 al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Parva  pentru Invatamant, Sanatate si Familie, Activitati Social-Culturale, Culte, Munca si 

Protectie Sociala, Protectia Copilului, Activitati Sportive si Agrement, Protectia Mediului si Turism, 

Servicii Publice si Comert; 

     - prevederile art.6 alin.(7),(8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

     - prevederile art.28 alin. (1),(2),(3) si (4) din Hotararea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

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

    - prevederile art. 1 din H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salarului de baza minimul brut pe tara 

grantat in plata in anul 2020; 

       În temeiul prevederilor  art.129 alin.(1), alin.2 lit.,,d” si  alin.7 lit.,,b”, art.139 alin. (1), si art.196 alin. 

(1) lit.,,a” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 

HOTARASTE 

 

    Art.1. - Se aproba Planul  de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2020 de 

catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legeii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare.  

     Art.2. – Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social au obligatia de a 

efectua actiunile si lucrarile de iteres local in functie de numarul de ore calculate proportional cu cuantumul 

ajutorului social. 

Art.3. - Orele  de munca se calculeaza proportionel cu cuantumul ajutorului social de care 

beneficiaza familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salarului de baza minim brut pe tara 

garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca, iar norma de munca pe zi este de 8 

ore. 

                    Art.4. – Cu ducere la indeplinirea prezentei hotarari se va incredinta  doamna Rus Saveta, 

Consilier cu atributi de asistenta soaciala in aparatul de specialitate al primarului comunei Parva si domnul 

Viceprimar Calus Toader-Vasile.    

 

 

  



 

                Art.5. - Prezenta  hotarare s-a adoptat  cu    voturi pentru 9  din totalul de 10 consilieri cu drept de 

vot prezenti la sedinta. 

                Art.6. - Prezenta hotărâre se  aduce la cunoştinţa publică prin afisare si se comunica prin grija 

secretarului general UAT cu : 

- Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa - Năsăud; 

- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Bistrita-Nasaud; 

              - Primarului Comunei Parva, domnul Strugari Ioan; 

              - Viceprimarul comunei Parva; 

                           - Compartiment de Asistenţă Socială. 

 

 

                            

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                               Contrasemneaza secretar general UAT,       

        Sîngiorzan Vasile                                                                                    Căluș Ioan 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 7 din  19.02.2020. 

 


