ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 235 din 21.12.2020

Cu privire la aprobarea planului de lucrari de interes local ce vor fi prestate de beneficiarii ajutorului
social conform Legii nr. 416/2001 și a criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenta pentru anul 2021
la nivelul Orasului Tautii-Magheraus
Consiliul local Tautii-Magheraus intrunit de în sedinta ordinara la data de 21.12.2020,
Avand in vedere:
- prevederile art.6 alin.7 al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- art. 41 din anexa la H.G. nr. 50/2011, în aplicarea art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001,
- raportul de specialitate al Serviciului Asistenta sociala nr. 14034 DIN 10.12.2020 privind necesitatea
stabilirii planului anual de lucrari ce urmeaza a fi prestate de beneficiarii de ajutor social ,
- raportul nr. 14030 DIN 10.12.2020 privind stabilirea situatiilor deosebite care justifică acordarea
ajutoarelor de urgenţa ce se vor aplica în 2021 la nivelul orașului Tautii Magheraus, altele decat cele datorate
calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor în conformitate cu Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- referatul de aprobare al primarului orașului Tăuții Măgherăuș,
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
- avizul secretarului orașului Tautii Magherauș;
Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit d, alin. 7, lit b și c, din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba planul lunar de lucrari de interes local ce se vor desfasura la nivelul orasului Tautii
Magheraus în anul 2021, de către beneficiarii de ajutor social, care au obligația prestării unui numar de ore de
munca în folosul comunitatii conform prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificarile și completarile ulterioare,
plan prevazut în Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba criteriile pentru acordarea ajutoarelor de urgenta în anul 2021 la nivelul orasului Tautii
Magheraus, şi lista situatiilor deosebite altele decat cele pentru calamitati naturale, incendii, accidente, conform
Anexei 2 la prezenta hotarâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se însarcineaza Primarul orasului – dl
Marinescu Dumitru, prin Serviciul de Asistenta Sociala Tautii Magheraus.
Art.4 Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului -judetul Maramures;
- Primarul orasului Tautii Magheraus;
- Serviciului Public de Asistenta Sociala Tautii Magheraus,
- Se publică pe site-ul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș.
Președinte de ședință,
Ardelean Anton

Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan
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