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Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul asistentului social din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al
comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale –
industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale,
amenajarea teritoriului şi urbanism;

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea 416/2001, privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 alin. (3) din H.G. 50/2011, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, art. 36 alin. (6) litera “a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată;

HOTHOTHOTHOTĂĂĂĂRRRRĂŞĂŞĂŞĂŞTETETETE

Art.Art.Art.Art. 1.1.1.1. Se aprobă pentru anul 2013, Planul de acţiune sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001, în conformitate cu anexa la prezenta
hotărâre.

Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul, viceprimarul, secretarul
oraşului şi de către asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Miercurea Nirajului.

Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.
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garantat, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 alin. (3) din H.G. 50/2011, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, art. 36 alin. (6) litera “a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
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Art.Art.Art.Art. 1.1.1.1. Se aprobă pentru anul 2013, Planul de acţiune sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii 416/2001, în conformitate cu anexa la prezenta
hotărâre.

Art.Art.Art.Art. 2.2.2.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul, viceprimarul, secretarul
oraşului şi de către asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului
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Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică.
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