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HOTĂRÂRE NR. 5/20.04.2021 
privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2021, care vor fi 

executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 
Consiliul Local al comunei Ceru-Bacainti  întrunit în şedinţa publica  ordinară din data de 

20.04.2021; 

Luând în considerare: 

          - proiectul de hotarare nr.664/14.04.2021 privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes 

local pe anul 2021, care vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

        - referatul de aprobare nr.663/14.04.2021 intocmit de primarul Comunei Ceru-Bacainti; 

 - raportul de specialitate nr.659/14.04.2021 intocmit de Consilier CRISAN ANDREEA IULIANA din 

cadrul Compartimentului asistenta sociala 

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comuneiCeru-Bacainti; 

Ținând cont de prevederile: 

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

ulterioare;  

-art.28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, aprobate prin HG nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul ale art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b), art.136, art.139 alin.(3) lit.i) din  O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni si lucrări de interes local, pe anul 2021, care vor fi executate de 

către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile 

si completarile ulterioare, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. 1) Împotriva prezentei hotărâri persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau 

într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei Ceru-Bacainti, în 

termen de 30 de zile de la data comunicării. 

          (2) Prezenta hotărâre poate fi contestată la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Alba în 

termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă depusă, conform Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul comunei Ceru-

Bacainti. 
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Art.4 Prezenta hotărâre se comunica:  Instituţiei Prefectului judeţului Alba, Primarului comuneiCeru-

Bacainti , Compartimentului asistență socială, autoritate tutelară, A.J.P.I.S. Alba, dosar hotărâri și se afiseaza 

pe site-ul primariei si la sediul acesteia. 

 Art.5 Prezenta hotărâre  a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru”, valabil exprimate din 

numărul total de 9 consilieri locali în funcție, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți la 

lucrările ședinței. 

 

 

 

            
             Preşedinte de şedinţă,                                              Contrasemnează pentru legalitate, 

             Consilier,                                                                 Secretar general UAT 

           BORZA CIPRIAN STEFAN                                         SUCIU RALUCA 
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