CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

H O T Ă R Â R E nr.7
privind aprobarea Planului de ac\iuni sau de lucr`ri de interes local [n vederea
repartiz`rii orelor de munc` pentru beneficiarii de ajutoare sociale din ora]ul B`ile
Ol`ne]ti pentru anul 2013
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar`
din data de 28 februarie 2013, la care au participat un num`r de 11consilieri locali din
totalul de 13 [n func\ie,absen\i motiva\i fiind dna consilier local Nicolaesu Sanda Lucia ]i
dl. consilier local Tra]c` Flavius Iulian.
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL
nr.6/28.02.2013 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl.P`unescu Ioan.
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti.
V`z@nd referatul nr.565/15.01.2013 prin care dl.Barbu Gheorghe, referent
compartiment gospod`rie comunal`, propune aprobarea Planului de ac\iuni sau de lucr`ri de
interes local [n vederea repartiz`rii orelor de munc` pentru beneficiarii de ajutoare sociale
din ora]ul B`ile Ol`ne]ti pentru anul 2013.
|in@nd cont de prevederile art.6 alin.7 ]i alin.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, coroborat cu art.28
alin.3 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, ale art.36 alin.2 lit."d" şi
alin.6 lit.“a” pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`,
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum ]i ale Legii nr.52∕2003 privind
transparenţa decizională.
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor locali prezen\i,
respectiv voturi "pentru" = 11
În temeiul art.45 alin.1, coroborat cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 – Se aprob` Planul de ac\iuni sau de lucr`ri de interes local [n vederea
repartiz`rii orelor de munc` pentru beneficiarii de ajutoare sociale din ora]ul B`ile Ol`ne]ti
pentru anul 2013, conform anexei ce face parte integrant` din prezenta hot`r@re.
Art.2 - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti prin
compartimentele gospod`rie comunal` ]i asisten\` social`.
Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul
prim`riei, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare]i pe SITE-ul institu\iei.
Pre]edinte de ]edin\`,
P`unescu Ioan
Contrasemneaz`,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti,28 februarie2013.
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