
 

 
HOTARAREA NR.11 

DIN 31.01.2011 
 
 Privind : aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca  pentru 
persoanle apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat  
 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUTESTI , intrunit in  sedinta ordinara din 31.01.2010  
 Luand in considerare raportul de aprobare al primarului comunei Sutesti  

Vazand raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti; 
 In conformitate  cu  prevederile art. 6 alin (7) si (8)   din Legea 416/2001privind venitul 
minim garantat , modificata si completata prin Legea 276/2010 ,  HGR nr. 50/2011 pentru 
aprobarea normeelor metodologice de aplicare   a Legii 416/2001,  
            In baza Legii  47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala; 

În temeiul  dispozitiilor art. 36 , alin (2) , lsi art 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala republicata 

 
HOTARASTE  

 
 Art.1 -Se aproba planul de actiuni si  lucrari de interes local  pentru repartizarea orelor 
persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat conform anexei nr.1 
parte integranta din prezenta  
 Art.2 - (1) Persoanle  apte de munca din familiile sau persoanle singure  beneficiare de 
venit minim garantat au aobligatia de a efectua  actiunile si lucrarile de interes local  in functie de 
numarul de ore calculate proportional cu  nivelul ajutorului social . 
  (2) Orele de munca se calculeaza proportional cu nivelul ajutorului social de care 
beneficiaza familia sau persoana  singura , cu un tarif orar  corespunzator salariului de baza 
minim brut pe tara garantat in plata , raportat la durata medie lunara a timpului de munca. 
  (3) Norma de munca pe zi este de 8 ore. 
 Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Sutesti , prin 
functionarii primariei cu atributii in domeniu , iar secretarul comunei  o va aduce la cunostinta 
celor interesati. 
 

 
  

PREŞEDINTE DE 
ŞEDINŢĂ, 

   

                    BARAC VASILE  

        ____________ 

 R O M Â N I A  
JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI 

SUTESTI 
GHINEA PETRIOARA 

 _______________ 
___________ 



L.S. 
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Primar, 

Codreanu Cristian 
 
 

 

 Initiator proiect – primar Codreanu Cristian 

 R O M Â N I A  
JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

 
 


