
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL         LOCAL    AL   COMUNEI  LIVEZI 
                                           H O T A R A R E 
   Nr. 08  din 31. IANUARIE .2017  
                        Privind      aprobarea  Planului de actiuni   si  lucrari   de interes local  
conform Legii  nr. 416/ 2001  modificata  si  completata   ,  care se vor  realiza   cu  familiile 
sau persoanele singure solicitante si beneficiare de ajutor social in comuna Livezi , judetul 
Bacau  in anul 2017     
   
                     Consiliul Local  al comunei  Livezi,  judetul Bacau  intrunit in sedinta ordinara  
din data de    31. IANUARIE .2017      ;                     
                     In baza  Legii  nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat modificata  si  
completata cu Legea nr. 277 /2010   si  OUG   nr. 42  /2013 ; 
                     In temeiul  Expunerii  de motive  nr. 425   din 25.01.2017 , Intocmit  de 
primarul comunei  Livezi , d-nul Craciun Gioni , raportul  comun  al   compartimentelor  
asistenta sociala  si protectia  mediului  , nr. 426   din  25.01.2017.   
                    Avand   in vedere  avizul comisilor  pe domenii de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Livezi; 
           In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit,,d’’,alin.(6) lit.,,a’’ pct.2  ,   art.45 
alin.1 si art 115, alin.(1) lit. ,,b’’ din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale,republicata;            
                                                     H O T A R A S T E :  
                         Art. 1.  Consiliul  Local al comunei  Livezi   , judetul Bacau ,  aproba  
 Planul   de actiuni   si  lucrari   de interes local  conform Legii  nr. 416/ 2001  modificata  si  
completata   ,  care se vor  realiza   cu  familiile sau persoanele singure solicitante si 
beneficiare de ajutor social in comuna Livezi , judetul Bacau  in anul 2017 , conform Anexei 
care face parte integranta  din prezenta Hotarare .  
            Art.2.  (1) Persoanele apte de munca  din familiile beneficiare de venit minim 
garantat au obligatia de a  efectua actiunile  si lucrarile  de interes  local  in functie  de 
numarul de ore calculate  proportional  cu cuantumul ajutorului social . 
                                  (2) Orele  de munca   se calculeaza proportional cu cuantumul 
ajutorului social  de care beneficiaza familia  sau persoana  singura , cu un tarif orar 
,corespunzator salariului de baza minim  brut pe tara , garantat in plata , raportat  la  
durata lunara a timpului  de munca .  
                                  (3) Norma de munca  este de 8 ore/zi .                                     

                     Art.3 Prezenta hotarare se va comunica  Primarului  comunei Livezi si 
Institutiei Prefectului –Judetul Bacau,  si se va aduce  la cunostinta publica  prin afisare 
la sediul primariei si in satele apartinatoare comunei Livezi, precum si pe pagina proprie 
de internet. 
 PRESEDINTE  DE  SEDINTA  
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Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  , unanimitate   de voturi ,   15 
consilieri  prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   15    voturi pentru. 

 
. 


