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HOTĂRÂREA Nr. 55 

din 29 august 2014 
 

privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore  
apte de muncă beneficiare de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 416/2001, modificată și 

completată prin Legea  nr. 276/2010, privind venitul minim garantat 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință ordinară 

având în vedere prevederile:  
a) art. 36 alin. (2) lit. ”d” coroborate cu cele ale alin. (6) lit. ”a” pct. 2 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 6 alin. (6) şi (7) din Legea 416/2001 modificată și completată prin Legea  nr. 276/2010, 

privind venitul minim garantat; 
c) art. 28 alin (1) şi (2) din H.G. 50/28.01.2011 privind aprobarea normelor metodologice de 

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

luând act de :  
a) proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești Jud. Ilfov; 
b) expunerea de motive a domnului Primar, Boșcu Ninel Constantin; 
c)  raportul Compartimentului Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Domnești;  
d)  avizul Comisiilor de specialitate, 

   
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1.  Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor 
social în anul 2014, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. - Se aprobă lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să 
efectueze acţiuni sau lucrări de interes local, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
Art. 3. - Se aprobă lista cuprinzând persoanele apte de muncă care urmează să efectueze ore în folosul 
comunității, potrivit anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ca responsabil domnul Voicu Nicu, 
referent în cadrul Compartimentului Mediu, Drumuri, Utilit ăți Publice, Situații de Urgență, Administrativ.  
Art. 5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului 
Comunei Domnești Județul Ilfov.  
 
    Preşedinte de şedinţă, 
                              Luca Ion                                                                                   
 

             Contrasemnează, 
                                                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                                       Zanfir Maria 
            

Nr. 55 
Adoptată în şedinţa ordinară din 29.08.2014                                                             
Cu un nr de __15__ voturi 
Din nr. total de __15__ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    

 


