ROMÂNIA
Judeţul Harghita
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI C O R B U

HOTĂRÂREA
Nr.83 din 15 decembrie 2020
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile
beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2021
Consiliul local al comunei Corbu, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data
de 15.12.2020,
Având în vedere :
Referatul de aprobare al primarului comunei Corbu nr. 4518 din 12.11.2020 în
calitatea sa de inițiator;
Raportul compartimentului de specialitate nr. 4519/12.11.2020;
Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate nr.I - economică, buget,
finanţe, impozite și taxe, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului
public şi privat și agricultură a consiliului local al comunei Corbu, înregistrat sub nr.
4942/14.12.2020;
Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate nr.II - comisia juridică,
învățământ, cultură, culte, sport, turism, protecția mediului, sănătate și familie, muncă și
protecție socială a consiliului local al comunei Corbu, înregistrat sub nr.4949/14.12.2020;
Art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
Legea asistenţei sociale nr.292/2011, actualizată;
Cap.IX din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată,
Respectând art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
Văzând anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre nr.4520/66
din 12.11.2020 și procesul verbal nr.4652/23.11.2020,
Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 8 voturi din
numărul total de 9 consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege – majoritatea simplă conform art.139 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență Guvernului nr.
57/2019,
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d) combinate cu ale alin.(7) lit.b), art
139 alin.(1), art 196 alin (1) lit a) și art.197, coroborate cu cele ale art.438 alin.(7) lit.a) din
Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile
beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2021, întocmit de Viceprimarul

comunei Corbu, domnul Spaciu Sebastian, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
domnul Spaciu Sebastian, viceprimarul localităţii, şi Compartimentul de asistență
socială și registratură.
Art.3.- Prin grija secretarului general al comunei, se comunică în mod
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, persoanelor şi autorităţilor interesate şi se va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Corbu şi pe site-ul propriu al
instituţiei.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER LOCAL
ZBANCA-RĂUCESCU-COZAN ILIE-LOREDAN

Consilieri locali în funcţie – 9
Consilieri locali prezenţi - 8
Nr. voturi pentru – 8
Nr. voturi împotrivă – 0
Nr. voturi abţinere – 0

CONTRASEMNEAZĂ,
Pentru SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

Victor TUDORAN

