
R O M A N I A 
JUDETUL BACAU 
COMUNA BRUSTUROASA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
             HOTARARE    
          privind aprobarea planului de lucru pentru prestarea unor activitati 

 in folosul comunitatii. 
 

 

Consiliul Local al Comunei Brusturoasa, judeţul Bacău,  întrunit în şedinţa din data de  18 

februarie 2020;  

Văzând referatul de aprobare înregistrată sub nr 891 din 10.02.2020 a Primarului comunei 

Brusturoasa şi referatul nr.  11147 din 11.02.2020 al şefului SPAS Brusturoasa; 

Având in vedere prevederile: 

- art.6, alineatul (7) si (8)din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 
- art. 16 din OG nr. 55 privind regimul juridic al sancţiunilor prestãrii unei activitãţi  

în folosul comunitãţii şi închisorii contravenţionale 

- art. 89 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor  

educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 

penal 

-  Hotararea nr. 50 din 19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de  

aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Tinând cont de  avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Brusturoasa 

înregistrate sub nr. 1043, 1050 și 1057 din 18.02.2020; 

In temeiul, art.129, alin (14), art.131 alin (1), art.197 din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 - Se aprobă „Planul de acţiuni si lucrări de interes local” ce  vor fi efectuate  
de persoanele  pentru care s-a dispus prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, conform 

Anexei I. 

 Art. 2 - Se aprobă Planul de acţiuni si lucrări de interes local pentru prestarea unor 

activitati in folosul comunitătii, de către beneficiarii ajutorului social, conform Anexei II. 

Art. 3 -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza Viceprimarul 

Comunei Coman Gaburici-Cristian si Toncu Simona - şef S.P.A.S. Brusturoasa. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate şi Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Bacău. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                            CONTRASEMNEAZĂ 
                     SECRETARUL COMUNEI 

                   Emil CIUBOTARU                                               Mariana-Simona OPREA 
 

 
 
 

Nr. 19  din   18.02.2020 
Adoptată în unanimitate de voturi 
Consilieri aleşi 13, prezenţi 12 

 


