R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737465 – Telefon/fax : 0235/436610 , E– mail: primrosiesti@yahoo.com
H O T Ă R Â R E A Nr. 6 / 2015
privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul
2015, prestate de beneficiarii de ajutor social
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;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Roşieşti;
- prevederile art. 6, alin. (2), (7), (8) şi (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 28, alin. (1), (2) şi (3) 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 Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2015, prestate de
beneficiarii de ajutor social, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează domnul
Tăbăcaru Eugen, viceprimarul comunei.
Art. 3. 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, 30 ianuarie 2015.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciobotaru Sorin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Teletin Victor

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 30.01.2015 cu un număr de 12
voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abţineri”din numărul total de 12 consilieri prezenţi la şedinţă.
Total consilieri în funcţie 13.

