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HOTĂRÂREA NR.10 

 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de 

muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii  nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru anul 2020 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de  

30.01.2020. 

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 

local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru anul 2020, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. 1911/21.01.2020 și Coraportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială şi  

Societatea Servicii Publice S.A. înregistrat sub nr. 1380/21.01.2020; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 6 alin. (1 - 10) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 67 și ale art. 118 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), 

art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acţiuni sau de interes local pentru persoanele apte de muncă din 

familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 

2020, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Personalul de specialitate desemnat de către Societatea Servicii Publice S.A. asigură 

instructajul privind normele de tehnica securităţii muncii pentru persoanele care prestează acţiuni ori 

lucrări de interes local şi ţine evidenţa efectuării orelor prestate de acestea. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicesc Direcţia de Asistenţă 

Socială şi Protecţie Socială şi  Societatea Servicii Publice S.A. Tulcea. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea  a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
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