ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.82/2019
privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local,
a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2020
Consiliul Local Ciumani, în ședința ordinară din data de 19 decembrie 2019
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.87/2019 și Referatul de aprobare prezentat de
Primarul comunei Ciumani cu privire la necesitatea aprobării Planului de acțiune și lucrări de interes
local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2020,
Văzând raportul de specialitate nr. 87/2019 al compartimentului de asistență socială din
cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani și avizul consultativ favorabil nr.
87/2019 al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sport, sănătate, familie,
muncă, protecție socială și protecția copilului al comunei Ciumani,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

Art. 6 alin. 7 nr.416/2001, privind venitul minim garantat, modificat și completat
ulterior,

Prevederile Hotărârii Guvernului nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare aprevederilor Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Dispozițiile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și
a altor măsuri meprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, modificat și completat ulterior,
Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local

privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul
comunității pe anul 2019 în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu completările ulterioare,

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(1) literele d) și alin.(7) litera b), art.133
alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă Planul de acțiune și lucrări de interes local, muncile nerenumerate în
folosul comunității pe anul 2020 conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect de
hotărâre.
Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către viceprimarul
comunei Ciumani și compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Ciumani.
Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general UAT se va comunica Instituţiei
Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani, Viceprimarului şi se aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Köllő Gábor

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general: Balogh Zita

