
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI  

 
                                         
                                        
                                      HOT RÂRE  

         privind aprobarea pentru anul 2018 a planului de ac iuni şi lucr ri de  

                interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat  

 

 
          inând cont de prevederile art. 6 alin.7şi alin.8 din legea nr.276/2010 pentru 
modificarea şi completarea legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu 
modificările şi completările ulterioare , 
         Având în vedere nota de fundamentare a viceprimarului localită ii , precum şi 
raportul compartimentului asisten ă socială , autoritate tutelară şi stare civilă din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului , 
         Luând act de avizul de legalitate al secretarului unită ii administrativ-
teritoriale , precum şi de avizul comisiei juridică , administrativă , protec ie socială 
şi rela ii cu cetă enii , 
         În temeiul dispozitiilor art.36 alin.1, alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.1 şi art.115 
alin.1 lit.b, alin.3,alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001, legea administra iei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 
 
                                          
                                     HOT R ŞTE : 

 

ART. 1 –Se aprobă pentru anul 2018 planul de ac iuni şi lucrări de interes local 
pentru beneficiarii de venit minim garantat , în conformitate cu anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
ART. 2 –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
viceprimarul comunei şi inspectorul de specialitate din cadrul compartimentului 
asisten ă socială, autoritate tutelară şi stare civilă. 
ART. 3- Prezenta hotărâre se  aduce la cunoştin ă publică şi se comunică  
primarului localită ii , institutiei Prefectului – jude ul Prahova , Agen iei Jude ene 
pentru Plă i şi Inspec ie Socială ,viceprimarului şi compartimentului de resort din 



aparatul de specialitate al primarului , prin grija secretarului unită ii administrativ-
teritoriale Gura Vitioarei. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDIN                        CONTRASEMNEAZ  

    VASILE DANIEL                                         SECRETAR U.A.T.C. 
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