ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 4
privind stabilirea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale
necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor
social şi a planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul
2011

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Roşieşti, judetul Vaslui;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Roşieşti, judetul Vaslui;
- prevederile art. 6, alin. 2, 7, 8 şi 9 şi art. 8 alin. (2) din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 18, lit. „d”, art. 22 şi art. 28, alin. 1 - 7 din Hotărârea
Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. e) pct. 2 coroborate cu art. 45
alin. (1) din Legea 215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulteriore;
Consiliul local al comunei Roşieşti, judetul Vaslui,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă pentru anul 2011 criterii proprii de evaluare a veniturilor
proprii potenţiale necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor
social, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate
pentru nevoile unei familii, venituri prevăzute în anexa nr. 2., parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local ce se va
executa cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, conform anexei nr. 3, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4. Secretarul comunei Roşieşti, judeţul Vaslui va asigura transmiterea
prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate precum şi publicitatea
acesteia.
R o ş i e ş t i, 22 februarie 2011.
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