
 
 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
  

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16 

privind aprobarea pentru anul 2022 a măsurilor privind efectuarea acţiunilor şi lucrărilor de interes 

local de către persoanele beneficiare de ajutor social din Comuna Gioseni , Județul Bacău 

 

 

 CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară în data de 30.03.2022: 

Având în vedere:  

✓ raportul de specialitate al dnei Păduraru Gema – inspector superior cu nr. 84 din 21.03.2022; 

✓ referatul de aprobare al Primarului Comunei Gioseni cu nr. 85 din 21.03.2022;  

✓ avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni; 

În conformitate cu prevederile: 

✓ art.6 alin.(2), (7), (8), (10) din Legea nr.416/2001  privind venitul minim garantat,cu modificările 

şi completările ulterioare; 

✓ art.28 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, aprobate prin 

HG nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

✓ art.7 alin.(2)  din   Legea nr. 52 /2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

În temeiul  art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.d), alin.(7), pct.b),  art. 139, alin.(1) ,  art 196, alin (1), lit a), 

art. 197, alin. (1) si  (4), art. 198, alin (1) si (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare  

 

 

PROPUNE: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de 

către beneficiarii de ajutor social apţi de muncă, conform Anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre.    

                    

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă. 

 

Art.3. Primarul Comunei Gioseni, prin Viceprimarul Comunei și compartimentul  de asistență socială 

din cadrul aparatului de specialitate   va asigura aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri. 

 

Art.4.  Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției 

Prefectului Județului Bacău,  Primarului și Viceprimarului Comunei Gioseni, compartimentului 

precizat la art.3  și va fi adusă la cunostință publică, conform legii, pe site-ul :  www.primariagioseni.ro  

 

 

                 Initiator,        Avizat pentru legalitate 

                  Primar,                        Secretar general  
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