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 HOTĂRÂREA nr.16 

                                         Din 26.03.2021   

privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2021  de 

cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

Consiliul local al comunei Șincai,  

 Analizând Referatul de aprobare nr. 653/19.03.2021 și Raportul de specialitate nr 654/19.03.2021, 

precum și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi 

efectuate in anul 2021  de cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 

nr.416/2001 Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate; 

Având în vedere:  

- prevederile art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare; 

- prevederile art.28, alin.(3) din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 416/2001 cu modificǎrile si completǎrile ulterioare; 

- prevederile art.6 si art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr.24/2002 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), art.  139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. - (1) Se aprobă  Planul de acţiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2021  de 

cǎtre persoanele apte de muncǎ, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 Legea 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face  

parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 

(2) Se aprobă Lista cu beneficiarii de ajutor social şi cu persoanele care urmează să efectueze  acţiuni 

sau lucrări de interes local, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâree. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Panczel Szilamer, 

viceprimarul Comunei Șincai. 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de 

legalitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului 

general U.A.T Șincai, delegat,  primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș pentru 

verificarea legalității, viceprimarului comunei Șincai, Compartimentului de asistență socială și se publică 

pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. 

  

                     Contrasemnează,                                                                                     Președinte de ședință, 

SECRETAR GENERAL al comunei delegat                                                              BUCUR NICOLAIE 

               ONAC DAN – CRISTIAN 
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