
  
 

                                
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR.1  
din 30  ianuarie 2020 

Privind  Planul de lucrari si actiuni ce se vor executa de catre beneficiarii 
ajutorului social, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, in anul 2020. 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

Întrunit în şedinţă ordinara 
 

Având in vedere : 
- Referatul de aprobare şi Raportul de specialitate ]ntocmit de d-ul Romitan 

Camil-Vasile viceprimarul comunei ,inregistrat sub nr.4003/23.01.2020; 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul local Treznea ; 
In conformitate cu prevederile : 
- art.6 alin.(7) si (8) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim gatantat, 

modificata si completata prin legea nr. 276/2010 ;  
 - art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;  

- art.129,alin.(2) lit.”c” coroborat cu alin.(7)  lit.b  din OUG Nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

   In temeiul  art.139 , alin.(1)  și art. 196 lit.a din OUG Nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1 Se aprobă Planul de lucrări şi acţiuni ce se vor executa de către beneficirii  

ajutorului social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, în anul 2020 
conform anexei  .  

Art.2 (1) In anul 2020, se estimeaza un număr de 30 dosare cu 50 de beneficiari, 
un numar de de  500 ore/luna, respectiv numar de 21 zile/luna rezultand un numar 6000 
ore/an, respectiv 252 zile/an pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020.  

        (2) Numărul de persoane apte de muncă precum şi numărul de ore ce se vor 
efectua , se pot modifica în funcţie de numărul dosarelor depuse şi aprobate. 

        (3) La intocmirea planificarii orelor de munca pe persoana, se va avea in 
vedere nivelul cuantumului ajutorului social pe care îl primesc, luandu-se în considerare 
faptul ca o zi lucrata este de  8  ore. 
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Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d-ul Romitan Camil -

Vasile viceprimarul comunei şi compartimentul asistenta sociala din primăria Treznea. 
 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului judetului Sălaj ; 
- Vicerimarului comunei Treznea : 
- Locuitorilor comunei prin afişare ; 
- Dosar hotărâri; 
- Dosar de şedinţă ; 
- www.primariatreznea.ro 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ 
          SIMOC ȘTEFAN                               SECRETARUL GENERAL UAT 
                         BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN                                

Consilieri prezenţi : 8 
Consilieri absenti :1 
Voturi pentru …….8 
Voturi împotrivă – 
  

 
            
 


