ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ULMU
CONSILIUL LOCAL COMUNAL

ULMU
PROIECT DE HOTARARE
Privind: aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea
orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul 2021;
CONSILIUL LOCAL COMUNAL ULMU
Intrunit in sedinta ordinara la data de 26 februarie 2021;
La initiativa Primarului comunei Ulmu si vazind Referatul de aprobare prezentat de
acesta,
Având in vedere Raportul Compartimentului de asistenta sociala din cadrul
aparatului propriu al Primarului comunei Ulmu;
Vazand raportul de avizare al comisiei de specialitate constituite in cadrul
Consiliului Local Ulmu
In baza prevederilor art. 6 , alin 7 si 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat , modificata si completata prin Legea nr. 276/2010 ;
Potrivint prevederilor Legii nr. 342/2015 privind aprobarea OUG nr. 25/2015
pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public, cu completarile si modificarile ulterioare
In temeiul art. 129, alin 2, lit. (d), alin 7, lit. (b), art. 139, alin 3, lit. (a), art. 155, alin
1, lit. (c), si alin. 4, lit. (d) precum si ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197, alin. 1, 2 si 4 din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTARASTE:
Art. 1- Se aproba Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ulmu pe anul
2021, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Se imputerniceste Primarul comunei Ulmu prin Serviciul public de
Asistenta Sociala, cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art. 3 - Prezenta hotarire, prin grija secretarului comunei, va fi adusa la cunostinta
publica si comunicata celor interesati.
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