ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 1
Din 19 Ianuarie 2016
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrări de interes local pentru persoanele apte de
muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 19 ianuarie
2016,
Având în vedere referatul de aprobare a primarului oraşului Ungheni, înregistrat sub nr.
205/13.01.2016 precum si Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru proiectul de hotărare mai sus mentionat,
înregistrat cu nr. 206/13.01.2016,
Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de
cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
În conformitate cu prevederile art.6, alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare și ale art. 28, alin.(3) din H.G. nr.
1291/2012 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. 6, lit. a), pct. 2 şi ale art. 45, alin.
(1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aproba Planul de acţiuni si lucrări de interes local pentru repartizarea orelor
persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2016,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Orele de muncă se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care
beneficiaza familia sau persoana singură, cu tarif orar corespunzător salariului de bază minim
brut pe tară garantat în plata, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
Art.3 Persoanelor beneficiare de venit minim garantat li se va asigura instructajul sub
aspectul respectarii normelor de protectie a muncii si de prevenire, stingere a incendiilor, prin
grija d-lui Porime Ioan Sorin, inspector Compartimentul de protecţie civilă, PSI şi protecţia
muncii.
Art.2 Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului Public de Asistență Socială,

-

Compartimentului de protecţie civilă, PSI şi protecţia muncii,

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 19 ianuarie 2016
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