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HOTARARE  

Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local care vor fi executate de 

beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in anul 2022 

 

Consiliul Local Nimigea, 

  

Avand in vedere: 

 

Referatul de aprobare a viceprimarului comunei 49/31.03.2022 din care rezulta 

necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea planului de actiuni si 

lucrari de interes local care vor fi executate de beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind 

venitul minim garantat, in anul 2022, 

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si alin.(8) din Legea nr. 416/2001, 

privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile Hotării Guvernului nr. 50/2011pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat 

 Raportul comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, înregistrat sub nr. 

50/31.03.2022 

 Raportul comisiei pentru administraţie publica locala, juridic, apărarea ordinei 

publice, respectarea drepturilor omului si a minorităţilor, înregistrat sub nr. 

51/31.03.2022 

 Raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate, protecţie socială, protecţia 

mediului, activităţi social-culturale, amenajarea teritoriului si urbanism nr. 

52/31.03.2022 

În baza art. 139 alin. 1, alin. 2,  196 alin. 1, lit.  a, art. 243 alin. 1 lit. a din 
Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

Consiliul Local al comunei NIMIGEA, judetul BISTRIȚA-NĂSĂUD; 

 

     HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aproba planul de actiuni si lucrari de interes local care vor fi executate de 

beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, in anul 2022, conform 

PROGRAM-ului la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

viceprimarul comunei NIMIGEA, care va urmari efectuarea lunara a lucrarilor prevazute 
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in planul de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2022, și va întocmi și pontajul 

pentru fiecare beneficiar cu numărul de ore prestate.. 

Art.3. Prezenta hotarare a fost adoptată de Consiliul local al comunei NIMIGEA în 

şedinţa ordinară,  cu un număr de 15 voturi „pentru” 0 „împotrivă” şi  0 „abţineri”, din 15 

consilierii participanți, din 15 în funcție. 

Art.4. Un exemplar de pe prezenta se va comunica, prin grija secretarului comunei, la : 

- Institutia Prefectului- judetul BISTRIȚA-NĂSĂUD; 

- Primarul comunei NIMIGEA; 

- Viceprimarul comunei; 

- Se va afisa. 
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