
              ROMANIA                                                                             

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

  CONSILIUL LOCAL PARVA 

HOTARARE       

 

privind stabilirea  criteriilor care stau la baza calculului venitului anual şi lunar  incepand 
cu 1 ianuarie 2011 în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001  cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2011 pentru 

persoanele beneficiare de ajutor social care au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la 
lucrările de interes local 

 
 
 Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara in data de 11.03.2011, in prezenta a 10 

consilieri; 

 
 Având în vedere: 

 

            - Expunerea de motive cu nr.635/07.03.2011 a primarului comunei Parva prin care se arată 

necesitate adoptării unei astfel de hotărâri; 

 - Raportul  nr.636/07.03.2011 întocmit de asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, prin care se arată necesitatea stabilirii a  criteriilor care stau la baza calculului venitului anual şi 

lunar  incepand cu 01 ianuarie 2011 în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul 

minim garantat. 

            -   Raportul nr.690/10.03.2011 al Comisiei  sociale  pentru activitati social-culturale, invatamant 

sănătate si familie, munca si protecţie social, activitati sportive si de agrement.......... ; 

 - prevederile art.4,6,8 şi 14 din Legea nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare ; 

            - prevederile art.4 lit.”b”, art.6, art.11 si art.12 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică; 

 - prevederile art18-23 şi art.28 din H.G.R. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

              In temeiul prevederilor art.38 alin (2) lit „d” alin.(6) lit.”a” pct.2,art.46(1) si art.115 alin.(1) 

lit.”b”din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,cu modificări şi completări: 

 
     H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 
 
 Art. 1.Se aproba lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aprobă lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile 

familiale conform Anexei nr. 2 care face parte integranta  din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aprobă Criteriile privind veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce 

depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerare de strictă necesitate  conform Anexei nr. 3 care face 

parte integranta  din prezenta hotărâre. 

 Art.4.Se aprobă pentru anul 2011 Planul de acţiuni de interes local pentru persoanele beneficiare de 

ajutor social care au  obligatia de a presta lunar ore de muncă la lucrări de interes local conform Anexei nr. 

4 care face parte integranta  din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi din 10 consilieri prezenţi. 

            Art.6. Cu data prevăzută la art. 7 îşi încetează aplicabilitatea Hotararea Consiliului local Parva nr. 

14/13.10.2006 privind stabilirea criteriilor care stau la baza calculului venitului anual şi lunar în vederea 

aplicării prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

              Art.7 . Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei si  se va 

aplica începând cu 1 ianuarie 2011. 

      -  1  - 

 



 

   Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei, compartimentul financiar –contabil al primariei si  persoana  din aparatul de specialitate al 

primarului care  are atributii concrete in aplicarea  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat  ; 

  Art. 9. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei cu: 

-  Institutia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud 

- Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bistriţa-Năsăud 

- Compartimentul buget-finanţe din cadrul Primăriei comunei Parva 

- Asistentul social din cadrul  Primăriei comunei Parva. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemeneaza secretar, 

 SINGIORZAN V. VASILE     IOAN CALUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

             Nr. 10 

 Din 11.03.2011 

 


