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 HOTĂRÂREA nr.7/2020 

privind  aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020,  
în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze  

muncă în folosul comunităţii 
 
  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 

în şedinţa  ordinară din data de  23  ianuarie 2020, 
Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr. 45060/2020 a primarului Municipiului Gheorgheni;  
− Raportul de specialitate  comun nr.45061/2020 al  şefului Direcţiei de asistenţă 

socială, respectiv al şefului Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Gheorgheni; 

− Avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local 
Gheorgheni: 

− Urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură – aviz înregistrat cu nr. 46/C/2020; 

− Dezvoltarea economico-socială, elaborarea politicii industriale si agrare, 
sprijinirea iniţiativei particulare, dezvoltare regională, turism – aviz 
înregistrat cu nr. 51/C/2020; 

− Servicii publice – aviz înregistrat cu nr. 32/C/2020; 
Luând în considerare prevederile: 

− art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

− art.6 – art.72 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

− art.28 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat,  aprobate prin H.G. nr.50/2011,  cu modificările 
ulterioare; 

− art.67 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
– republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ  
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020  în 
vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunităţii, 
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: Viceprimarul 
Municipiului Gheorgheni, Direcţia de asistenţă socială  şi  Direcţia tehnică din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni; 
 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:  

a) Prefectului judeţului Harghita, 
b) Primarului, Viceprimarului Municipiului Gheorgheni, 
c) Direcţiei de asistenţă socială, respectiv Direcţiei tehnice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni. 
 
 
Gheorgheni,  la  data de 23 ianuarie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
 Dobrean Teodor-Constantin 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


