ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 10/2021
privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul
2021, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în sedinţa ordinară din data de
28.01.2021, sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16),
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizele comisiilor de specialitate juridică şi pentru administraţie
public locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, şi pentru învăţământ, cultură, sănătate,
protecţia social, sport şi tineret, precum şi avizul de legalitate dat de secretarul
general al oraşului.
În conformitate cu prevederile: art.6 alin.7 si 8 din Legea nr. 416 din 18
iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările
ulterioare, art.28 din Anexa Norme Metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare
a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, la H.G. nr. 50
din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare,
-art.7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică – republicată,
În baza art.129 alin.1, alin.2 lit.d, alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.140 alin.1,
art.196 alin.1 lit.a, art.243 alin.1 lit.a din Ordonanţa de urgentă nr.57 din 3
iulie 2019, privind Codul administrativ,
Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a
– consilieri,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă Planul de acţiuni si lucrări de interes local pentru anul
2021, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele majore, apte de
muncă, beneficiare ale ajutorului social, conform anexei la prezenta.

Art.2- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul oraşului
Covasna şi persoanele desemnate.
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