
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  FRUMOSU 

_____________________________________________________________________________ 

                                       

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului de  acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea 

orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, precum 

și persoanelor sancționate sau condamnate cu obligarea presării unei activități 

neremunerate în folosul comunității ce se vor desfășura în anul 2022 

 

 

 

            Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr.708 din 25.01.202 prezentat de domnul Buga Constantin, primar 

al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 

Raportul compartimentului de specialitate nr.604 din 20.01.2022 din cadrul Primăriei 

comunei Frumosu. 

Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Frumosu; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 și 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 28 alin. 3 din H.G. 

nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 7, litera b), respectiv art. 

139 alin. 1 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T A R Ă Ş T E: 

                        

Art.1 Se aprobă Planul de  acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor 

de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, precum și 

persoanelor sancționate sau condamnate cu obligarea prestării unei activități neremunerate în 

folosul comunității ce se vor desfășura în anul 2022, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștiința publică prin afișare la sediul Comunei 

Frumosu precum și pe site-ul instituției; 

Art.3 Primarul Comunei Frumosu, viceprimarul, persoana cu atribuții de asistență socială 

şi compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    
 
 

 
                              Președinte de ședință                                              Contrasemnează 
                                       Consilier local                                             Secretar general U.A.T. 
                                 Vaman Grigore-Mihai                                                 Rusu Aurel 
 
 
Frumosu la 30.01.2022 
Nr.14 

 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;Total consilieri locali în funcţie: 12  Prezenți : 10 Voturi:-Pentru : 10 -Împotriva : 0   -Abțineri : 0 

 


