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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA  GAICEANA  

-CONSILIUL LOCAL- 
Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 

E-mail : contact@comunagaiceana,ro       

  

HOTARARE Nr.2 din 31 ianuarie 2023 

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru persoanele apte de 

munca, beneficiare a prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, pentru 

anul 2023 

 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data de 

31.01.2023 

 Vazand: 

-referatul nr. 5278 din  22.12.2022 a compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului 

de specialitate a primarului comunei Gaiceana, judetul Bacau; 

-referatul de aprobare al   primarului comunei Gaiceana, inregistrat sub nr. 5324 din  27.12.2022; 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  Comunei 
Gaiceana. 
 Avand in vedere prevederile art.6 alin.(7),(8) si (9)  din Legea nr.416/2001, privind venitul 

minim garantat,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi  ale art.28 alin. 

(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

aprobate prin HG nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul art.129,alin.(7),lit.b,art.139,alin.(1) si art.196,alin.(1),lit.a) din 

OUG.57/2019,privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

 Art.1.-Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local, pentru anul 2023, ce vor fi 

executate de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,conform 
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Legii nr.416/2001, privind venitul  minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare, 

potrivit Anexei, care face parte integranta la prezenta hotarare. 

 Art.2.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  viceprimarul 

comunei si compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate a primarului 

comunei Gaiceana. 

 Art.3.-Secretarul general cu delegatie al unitatii administrativ-teritoriale va comunica cate 

un exemplar Institutiei Prefectului-judetul Bacau,Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie 

Sociala Bacau, primarului si   viceprimarului comunei , compartimentului de asistenta sociala si 

va fi facuta publica prin afisare la sediul  Primariei precum si pe site-ul institutiei. 

                                           Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 
                                                 Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                       
                                                                                                                                              
              Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 
  
 
 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 9  voturi  pentru (9  consilieri prezenti) 

 

 

 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 80/29.11.2022 

 
Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

 

 
 

Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate ⸋ 

simplă ⸋ absolută  ⸋ calificată 
31.01.2023  

 1 Comunicarea către primar  03.02.2023  

 2   Comunicarea către prefectul județului 03.02.2023  

 3 Aducerea la cunoștință publică 03.02.2023  

 4 
Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 
31.01.2023  

 


