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HOTARARE
Pentru aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru
beneficiarii Legii nr. 416/2001
Consiliul local al comunei Cordun, judetul Neamt;
Analizand referatul de aprobare inaintat de catre Primarul comunei Cordun,
Adrian Ciobanu, si inregistrata sub numarul 173/10.01.2020 ,raportul de aprobare al
comprtimentului de specialitate nr. 224/10.01.2020 si avizele favorabile ale comisiilor
de specialitate;
Avand in vedere prevederile art. 6 ,alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,si ale art.
28 din HG. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 416/2001;
In baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d), respectiv alin. (7) litera b), art.
139 si art. 196, alin.1, litera a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE
Art.1. Se aproba Planul de actiuni sau de lucrari de interes local in vederea
repartizarii orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat din comuna Cordun, pentru anul 2020, conform anexei nr 1 ,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
ANTICI IOAN

CONTRASEMNEAZA
Secretar
MARTINAS MARIA

Nr. 1;
Din 31.01.2020
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. …/2020
Nr.
crt.

Data
ZZ/LL/AN

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

0
1
2
3
1
1
Adoptarea hotărârii )
…/…/2020
2
2
Comunicarea către primarul comunei )
…/…/2020
3
3
Comunicarea către prefectul județului )
…/…/2020
4+5
4
Aducerea la cunoștință publică )
…/…/2020
4+5
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
…/…/2020
6
7
6
Hotărârea devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), după caz
…/…/2020
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului
în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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