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HOTĂRÂREA NR. 7
din 28.02.2019
privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă,
privind beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 28.02.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos nr. 718/12.02.2019;
- raportul de specialitate nr. 719/12.02.2019;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;
- prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 28 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (1) şi (9) şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
h o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de
muncă, privind beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează viceprimarul comunei Beica de
Jos, care va ţine evidenţa efectuării acestor ore precum şi va asigura instructajul privind normele de
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tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni sau lucrări de interes
local.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Primarului
comunei Beica de Jos, Viceprimarului comunei Beica de Jos, compartimentului asistență socială, se
afişează și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Crișan Ioan

Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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