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HOTĂRÂREA  NR.17 
din data de 27 februarie 2015 

privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de 
muncă a beneficiarilor Legii 416/2001 

 
 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş , judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 409/20.02.2015 a Primarului comunei Vărădia de Mureş cu privire la 
necesitatea aprobării Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de 
muncă a beneficiarilor Legii 416/2001;  
- raportul compartimentului de specialitate - nr. 410/20.02.2015 cu privire la aprobarea Planului de 
actiuni si de lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor Legii 
416/2001;            
- prevederile art.6 alin.7 din Legea 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
416/2001privind venitul minim garantat; 
- prevederile art.28 alin.3 din HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
- prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 Legea administraţiei publice locale; 
- prevederile O.G.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 
În temeiul articolului 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 
H O T Ă R Ă S T E 

 
 

Articol unic: Se aprobă Planului de actiuni si de lucrari de interes local, pentru repartizarea 
orelor de muncă a beneficiarilor Legii 416/2001 pentru anul 2015, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

PRESEDINTE, 
Bugiu Achim 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                    Secretar comuna, 

                                                                                                                             Luputiu Lacrimioara
*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu un numar de 9 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 1 « abtineri» voturile 
exprimându-se prin vot deschis. 
 


