
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.l 
din 26.01.2022

privind aprobarea „Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local" pentru 
anul 2022, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, 
cu modificările si completările ulterioare

Având in vedere proiectul de hotarare nr.2 din 12.01.2022 initiat de 
primarul comunei si referatul de aprobare al acestuia, înregistrat sub nr. nr.118 
din 12.01.2022; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat sub nr.119 din 12.01.2022;

Ţinând cont de raportul de avizare al „Comisiei pentru pentru invatamant, 
sanatate si familie, munca si asistenta sociala" din cadrul Consiliului Local Salsig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; art.28 alin.(3) 
din Anexa la H.G. 50/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 
completările ulterioare;

In vederea repartizării orelor de munca, a evidentei efectuării acestor ore si 
a asigurării instructajului privind normele de tehnica a securităţii muncii pentru 
toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local;

Ţinând cont de dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala 
in administraţia publica, republicata ; prevederile legii nr.24/2000 privind normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative (rl2), cu modificările si 
completările ulterioare;

In temeiul art.129 alin. (2) lit.„d" coroborat cu alin. (7) lit.„b", art.136 alin. 
(1) si art.196 alin. (1) lit.„a"din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 
26 ianuarie 2022,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba „Planul anual de acţiuni sau lucrări de interes local" pentru 

anul 2022, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu

î



modificările si completările ulterioare, conform anexei -parte integranta din 
prezenta hotarare.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 
viceprimarul comunei si compartimentul asistenta sociala din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Salsig.

Art.3.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- d-lui viceprimar al comunei Salsig;
- compartiment asistenta sociala;
- A.J.P.I.S. Maramureş;
- dosar şedinţa;
- afisaj;

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi 10, absenţi: 1.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 împotriva, 0 
abţineri;


