
                      
          R O M A N I A                                                                                     
       JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDESTI     
 
                                                                HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce se vor  desfășura în anul 2020 cu 

                                                beneficiarii Legii nr. 416/2001 
 

Consiliul local Budesti, Judetul Bistrita-Nasaud întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 
ianuarie 2020; 

Având in vedere: 
Referatul de aprobare nr. 222 din 23 ianuarie 2020 al primarului comunei Budesti; 
Raportul compartimentului de specialitate nr. 223 din 23 ianuarie 2020 privind aprobarea 

Planului de lucrari de interes local ce se vor desfasura în anul 2018 cu beneficiarii Legii nr. 
416/2001; 

Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta în administraţia publica locala; 
Anunţul  nr. 21 din 29.11.2020 de elaborare a Proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 

Planului de lucrari de interes local ce se vor  desfasura in anul 2020 cu beneficiarii Legii nr. 
416/2001; 

Procesul verbal nr. 5262 din 31.12.2019 privind expirarea termenului de depunere a 
sugestiilor, opiniilor cu privire la proiectul afişat; 

Prevederile art. 6 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile art. 28 alin.(3) din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 50 din 28 ianuarie 2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu   modificările   şi completările ulterioare ; 

Avizul favorabil al Comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, 
familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, tineret şi sport  nr. 324 din 30 ianuarie  2020;  

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b, art. 139 alin. 3 lit. g și art. 196 alin. 1 lit. a din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
                                                         HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se aprobă Planul de lucrări de interes local, ce se vor executa de către beneficiarii 

Legii nr. 416/2001, privind venitul  minim garantat pe anul 2020, conform anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinteaza primarul 
comunei Budesti, prin compartimentul de specialitate. 

Art.3. Prezenta hotarare a fost adoptată cu un număr de     10     voturi  „pentru”     x   voturi 
„împotrivă”        x     voturi „abțineri”, din cei      10        consilieri prezenţi la şedinţă. 

Art.4. Prezenta hotarare se comunică cu : 
Institutia prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud; 
Agentia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistrita-Nasaud; 
Primarul comunei Budesti; 
Compartimentul secretariat, administraţie publică, asistenţă socială, achiziţii publice, stare 

civilă. 
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