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P  R  O I  E  C  T   D E   H  O T  Ă  R  Â  R  E 

privind  aprobarea  Planului  de acțiuni sau  lucrări de interes local estimat a se efectua 

cu  personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, 

 cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018 

 pe raza Municipiului Brad 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE  nr. 144/164/10.11.2017 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea  Planului de acțiuni sau  lucrări de interes 

local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 

416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018  pe raza Municipiului Brad;     

 În conformitate cu  prevederile  art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat – actualizată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 16 şi art. 45 alin. 1 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale  art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1.  – Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local estimat a se efectua cu  

personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2018 pe raza Municipiului Brad, conform Anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru 

Administrarea Domeniului Public şi Privat. 

Art. 3. -  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute 

de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

          Art. 4.  - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;   

- Serviciului Public de Asistenţă Socială.  

 

 

                                                                   Iniţiator: 

        P R I M A R 

         Florin Cazacu    

 

      

 
 

 



 

           R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

   MUNICIPIUL BRAD 

           P R I M A R 
Nr. 143/165/10.11.2017 

 

 

 

 

E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

aprobarea  Planului de acțiuni sau lucrări de interes local  

estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform  

Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018  pe  raza 

Municipiului Brad 

 

 

   

Potrivit art.6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare „Primarii au obligaţia să întocmească un plan de 

acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. 

(2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de 

tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de 

interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre 

a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în 

organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local 

poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local”.  

 Precizez că beneficiarilor de venit minim garantat, care vor presta lucrări de interes 

local, li se vor face instructaje privind normele de tehnică a securităţii muncii, conform 

cerinţelor legale, iar Biroul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat va ţine evidenţa 

efectuării lucrărilor  în funcţie de care vor fi plătiţi lunar.   

 În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

   Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

  

 

           P R I M A R 

         Florin Cazacu   

 

 

 

 

 

 
 


