ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local, pentru anul 2012

Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţă ordinară
din data de 19.12.2011 în prezenţa a 13 consilieri,

Având în vedere:

- procesul – verbal nr.3787 din 07.11.2011 de afişare a proiectului de
hotărâre nr.I.6/3788 din 07.11.2011 privind aprobarea Planului de
acţiuni de interes local, pentru anul 2012, la sediul Primăriei comunei
Şintereag din localitatea Şintereag, nr.40, comuna Şintereag, judeţul
Bistriţa – Năsăud;
- procesul – verbal nr.4265 din 09.12.2011 de dezafişare a proiectului
de hotărâre nr.I.6/3788 din 07.11.2011 privind aprobarea Planului de
acţiuni de interes local, pentru anul 2012;
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu
nr.I.6/3789 din 07.11.2011;
- raportul nr.I.6/ 3790 din 07.11.2011 al compartimentului asistenţă
socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Şintereag,întocmit de doamna Pogăcean Marcela - Liuţa– inspector,
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni de interes local, pentru anul
2012;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice,
administrarea domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/4332
din 16.12.2011;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie

socială, apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură,
culte, sport, turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/4333
din 16.12.2011;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare
europeană şi relaţii externe înregistrat cu nr.I.9/4334 din 16.12.2011;
În conformitate cu:
- prevederile art.6 alin.(7), alin.(8) şi alin.(9) din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.28 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Hotărârea Guvernului
României nr.50 /19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”d”,alin.(6) lit”a”pct.2 şi
art.45(1) şi art. 115 alin.(1) lit.”b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin. (7) din
Legea nr. 215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare
de ajutor social, pentru anul 2012, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul prin grija personalului de specialitate va întocmii şi

afişa lunar lista cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de
ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni de
interes local.
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1
ianuarie 2011.
Art.4.Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul comunei Şintereag - domnul Ioan Bob .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei
Şintereag- doamna Irimies Adriana – Gabriela cu:
- primarul comunei Şinterea – domnul Ioan Bob;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa Năsăud;
- Doamna Pogacean Marcela Liuta – inspector încadrul
compartimentului asistenţă socială al aparatului de specialitate al
primarului comunei Sintereag;
- Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Bistriţa – Năsăud.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri locali
prezenţi.

