ROMANIA
JUDETUL TULCEA
COMUNA MAHMUDIA
CONSILIUL LOCAL
Hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2013
privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru
persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat ,
conform prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 416/2001- privind venitul minim garantat pentru anul 2013

Consiliul local al comunei Mahmudia , întrunit în şedinţa ordinară din data de 31
ianuarie 2013 , legal constituită prezenţi fiind majoritatea consilierilor ;
Avand in vedere:
- Raportul de Specialitate cu nr. 6084 din 29.11.201 , întocmit de către
compartimentul ajutor social din cadrul Primăriei comunei Mahmudia , prin care se
propune Consiliului Local al comunei Mahmudia aprobarea Planului de actiuni si lucrari
de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social
din comuna Mahmudia , judetul Tulcea pentru anul 2013 .
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Mahmudia.
In baza prevederilor art.6 alin.(7) si (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat , modificata si completata de Legea nr. 276/2010 .
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d ,alin.(6) ,lit.a pct.2 , art.45 ,alin.(1) , art.49 alin. (1) si
art.115 alin. (1) lit.b si alin.(3) ale din Legii nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publică
Locală , republicata , cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Mahmudia
hotărăşte :

Art.1- Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat ,
pentru anul 2013 , intocmit de catre Primarul comunei Mahmudia , doamna Vramulet
Gherghina , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2- (1) Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim
garantat au obligatia de a efectua actiunile si lucrarile de interes local in functie de
numarul de ore calculate proportional cu cuantumul ajutorului social.
(2) Orele de munca se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social
de care beneficiaza familia sau persoana singura , cu un tarif orar corespunzator
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata , raportat la durata medie lunara a
timpului de munca.
(3) Norma de munca pe zi este de 8 ore.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Compartimentul de ajutor social din cadrul Primăriei comunei Mahmudia .
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică : Primarului comunei Mahmudia ,
Instituţiei Prefectului – jud.Tulcea şi se va face publică prin afişare la sediul Consiliului
Local Mahmudia.
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi: 31 ianuarie 2013 , cu un numar de 11 voturi
pentru, voturi abtineri…….. , voturi impotriva…………….., din totalul de 11 consilieri alesi .
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