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H O  T A R A R EA nr. 6 din 31.01.2022 
privind aprobarea planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022, pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apre de muncă din 
familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 Consiliul local al comunei Calafindeşti; 
 Având în vedere: 
 - proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calafindesti , d-l Frincu Adrian, inregistrat sub 
nr. 513 din 21.01.2022; 
 - referatul de aprobare al  primarul comunei Calafindeşti, înregistrat sub nr.514/21.01.2022 ; 
 - raportul de specialitate al compartimentului de asistenţă socială şi autoritate tutelară, 
înregistrat sub nr.515 din 21.01.2022; 
 - raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3 înregistrat cu nr.516 din 21.01.2022 ; 
 Vazand: 
 - prevederile art. 9 alin.( 1) lit. (a) si art. 11 lit.(a) din Legea  asistentei sociale nr. 292/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile art.(6) alin.7 - 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare,coroborate cu  ale art. 28 alin. (3)  din Normele metodologice  de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
              In temeiul  art. 129 alin. (2)  lit. (d), alin.(7) lit. (b) si  art. 196 alin.(1), lit.(a) si art. 198 alin. (1) si  
(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art.1.(1) Se aprobă planul anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea 
orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de 
ajutor social,  pentru anul 2022 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Planul de  actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului 
2020 si aprobat prin hotarare a consiliului local, in functie de solicitarile intervenite din partea  institutiilor 
partenere in organizarea  si evidenta orelor de munca. 
 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează viceprimarul 
comunei Calafindeşti, judeţul Suceava şi Compartimentul de asistenţă socială şi autoritate tutelară din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindeşti. 
 Art.3 Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului  general al comunei, in 
termenul prevazut de lege, primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava, Institutiei prefectului – 
judetul Suceasva, AJPIS Suceava, persoanelor prevazute la art. 2, se afiseaza  si se publica pe pagina 
de internet  a comunei. 
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