
CONSILIUL LOCAL BELCEȘTI 
JUDEȚUL IASI 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat  în anul 2012 

de către beneficiarii venitului minim garantat  

 
 
   Consiliul Local al comunei Belcesti, judeţul Iaşi; 

                      Având în vedere expunerea de motive nr.  1378/13.02.2012 a primarului comunei 

Belcești , în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre; 

                     Având în vedere referatul nr.  1377/13.02.2012 întocmit de viceprimarul comunei 

Belcesti, d-l Bîrlădeanu Tudor; 

                     In conformitate cu prevederile art.6 aliniatele (2), (7), (8) şi (9) din Legea nr.416/2001, 

privind venitul minim garantat. 

                    Având în vedere prevederile art.28 alin.(1- 7) din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 , 

modificata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată; 

                   In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit a), pct. 2  din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

                    In temeiul art.45 aliniat (1), din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
     Art.1.  Se aprobă planul de acţiuni sau de lucrări de interes local anual privind obiectivele şi 

lucrările comunitare, care vor fi realizate în anul 2012 de către potenţialii beneficiarii ai venitului 

minim garantat conform Anexei nr.1. 

    Art.2  Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotărâre.  

   Art.3.Primarul comunei va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâr 

    Art.4.Secretarul unităţii administrativ –teritoriale va comunica câte o copie din prezenta   

                                 - primarului comunei Belceşti, 

                                             - Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control şi legalitate. 

 

Nr.  9                                                                                                           Dată astăzi: 28 .02.2012 
  

                                                                 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 Consilier, Ciobăniţă Constantin  

                                                                                   

 

                                                                                           Contrasemnează 

               Secretar, 

              Gorgos Mihaela 

 

 
Prezenta hotǎrâre a fost adoptatǎ cu respectarea prevederilor art. 45 alin(2) din Legea 215/2001 (r) 

 Nr. total al consilierilor = 17        Voturi - pentru = 17  

Nr. total al consilierilor prezenţi = 17                                       - contra = 0  

Nr. total al consilierilor absenţi = 0                                                                                                                                                                 - abţineri = 0  



 
 


