ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 30/11.03.2015
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2015, conform Legii 416/2001
privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si avizul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 1 pct. 2 din Legea 276/2010 ce modifică şi completează art. 6 din Legea 416/2001 privind
venitul minim garantat;
- art. 6 alin. (2) din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată şi completată
ulterior;
- H.G. nr. 50/2011 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul
minim garantat.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 2, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit.
b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificata si completata ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 - Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes public, pentru anul 2015, la nivelul Primăriei
comunei Frecatei, judeţul Tulcea, conform Anexei nr. 1, parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Planul de acţiuni şi lucrări de interes public se aplică numai beneficiarilor de ajutor social, apţi
de muncă în condiţiile legii şi care sunt obligaţi lunar la prestarea lor, făcând excepţie următoarele
persoane:
- persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare.
- asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7
ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat
eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
- asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane
vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în
condiţiile legii;
- participă la un program de pregătire profesională;
- este încadrată în muncă.
Art. 3 - Persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni şi lucrări de interes public vor fi
instruite din punct de vedere al normelor de tehnică a securităţii muncii.
Art. 4 - Se împuterniceşte primarul comunei Frecatei, prin persoana cu atribuţii privind asistenţa
socială, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi făcut publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Freatei, judeţul
Tulcea si va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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