
ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPLENI

Proiect de Hotărâre Nr.  29  /2020.-
privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local pentru beneficiarii Legii

nr.416/2001 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  ordinară din data de _______ 2020.-

Având în vedere:
 referatul de aprobare nr.29/26.11.2020 al primarului comunei Căpleni,
 raportul compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului nr.
 avizul comisiei  pentru  buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism,
 art. 6 alin.(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minimgarantat, cu modificările  şi 

completările ulterioare,
 art.6 alin.(2), alin.(7) și alin.(10) din HOTARARE nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările și completările ulterioare,         

   În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) lit.”d”, alin.(7) lit.”b”, art.139 alin.(1) și art. 196 
alin.(1) lit.”a” din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,           

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.- Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local , conform anexei nr. 1, anexă 
care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.-2.- Primarul comunei Căpleni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.

Art.-3.- Prezenta va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 
prevăzut de lege, către: 

-Primarul comunei Căpleni,
-Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare,
-Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul 
propriu.

                                                                      Căpleni, 26 noiembrie 2020.- 

              Iniţiator Avizat
               Megyeri Tamás-Róbert                 Csizmar Erika
                     Primarul comunei Căpleni                Secretar  general



COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.29/26.11.2020

Referat de aprobare 
la  Proiectul de Hotărâre Nr.29/2020 

privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de Interes Local pentru beneficiarii Legii
nr.416/2001 

 Având în vedere că pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor  legale în
vigoare,  una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara  are obligatia de a
presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi
regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii.

Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin
hotarare a consiliului local.

În  conformitate  cu prevederile   art.136 alin.(8)  lit.  ”a”   din  Ordonanța  de Urgență  Nr.
57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  propun  spre
aprobare  proiectul de hotărâre nr. 29/2020. 

                   Megyeri Tamás-Róbert
     Primarul comunei Căpleni
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