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 H O T Ă R Â R E A nr.9 
din 24 februarie 2020 

 
Privind: aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se execută de către 

persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă în anul 2020. 
 

  Initiator: Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, validat prin sentinta civila nr.406/2016; 
Numărul si data depunerii proiectului : 469 din  07.02.2020 
             Consiliul local al comunei Oancea, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din 24.02.2020; 
             Avand in vedere referatul de aprobare înregistrat la nr.469 din 07.02.2019. 
             Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Oancea nr.470 din  07.02.2020; 
              Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 – Invăţământ , sănătate si 
familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului. 
              Avand in vedere prevederile art.6 alin.(7); alin.(8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare; 
              Avand in vedere prevederile art.28 alin.(3) din HG.nr.50/2011 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001; 

             In baza art.139 alin.1 și art.196 alin.1 lit.(a) din OUG. nr.57/2019 privind Codul  
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
        Art.1  Se aproba planul de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2020, ce se execută 
de către persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă stabiliți in conformitate cu prevederile 
Legii nr.416/2001 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
        Art.2   Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Victor 
Chiriloaie, iar comunicarea catre Prefectul Judetului Galati va fi asigurata de secretar general 
Elisabeta Dima. 
 
            Presedinte  de sedinta,                                                        Contrasemneaza pentru legalitate 
                                                                                                                        Secretar general, 
            
                 Niculina Bogatu                                                                          Elisabeta Dima. 
 
 
     Oancea  -  24 februarie 2020 
 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =   9   consilieri 
Total Consilieri prezenţi  la şedinţă            =    9   consilieri 
Au votat”PENTRU ” 9  ,Au votat ”ÎMPOTRIVA” 0, Abţineri ...0...  
 


