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  H O T Ă R Â R E A  nr. 3 
din 24 februarie 2021 

 
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 2021. 
 

  Initiator: Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați; 
Numărul si data depunerii proiectului : 396 din  04.02.2021 
             Consiliul local al comunei Oancea, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din 24.02.2021; 
             Având in vedere referatul de aprobare înregistrat la nr.396 din 04.02.2021. 
             Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Oancea nr.397 din 04.02.2021; 
              Având in vedere avizul comisiei de specialitate nr.3 – Invăţământ, sănătate si familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţia copilului. 
              Având in vedere prevederile art.6 alin.(7); alin.(8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat cu modificările si completările ulterioare; 
              Având 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.art.196 alin.1 lit.(a) din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
            Art.1  Se aprobă planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021, 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 integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2   Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Victor 
Chiriloaie, comunicarea către Prefectul Județului Galați și publicarea pe pagina de internet va fi 
asigurată de secretarul general al comunei. 
 
            Președinte  de sedință,                                                        Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                                                                        Secretar general, 
            
            Avădanei Pericle                                                                              Elisabeta Dima. 
 
 
     Oancea  - 24 februarie 2021 
 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =   11   consilieri 
Total consilieri prezenţi  la şedinţă            =    10   consilieri 
Au votat”pentru ”9   ,Au votat ”împotrivă” , Abţineri  1  
 


