
 
ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 
JUDETUL DOLJ 

 
HOTARARE 

entru reglementarea unor aspecte privind Planul de acțiuni sau de lucrări de interes 
local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social 

 
Consiliul Local al municipiului Calafat, întrunit în sedința ordinară la data de  

22.12.2022; 
 Analizând Proiectul de hotarare pentru reglementarea unor aspecte privind 
Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către 
beneficiarii de ajutor social, din initiativa primarului, referatul inregistrat sub 
nr.10336/16.12.2022 si raportul corespunzător înregistrat sub nr.10337/16.12.2022.  
 Avand în vedere  : 
          - avizele  comisiilor de specialitate  ;  

- prevederile   art. 129 . alin. (7) pct. b, i, j, n, din  O.U.G. nr. 57 / 2019 , privind 
Codul administrativ ; ale Legii  nr. 416 / 2001 , privind venitul minim garantat cu 
modificările și completările ulterioare; ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin H.G nr.50/2011 cu 
modificările și completările ulterioare ; ale  art. 28  alin (1) și alin (2) din  Legea nr. 416  
/ 2001  , privind venitul minim garantat , cu modificările și completările ulterioare ; ale   
Legii  nr. 292/2011 , a asistenței sociale .   

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul 
administrativ   

 
HOTARASTE 

 
Art. 1. (1) Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local care urmează a fi 
prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2023 conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător în anul 2023. 
Art. 2. Primarul municipiului Calafat , prin compartimentele aparatului de specialitate 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .  
Art. 3. Hotararea se comunică către  primarul municipiului Calafat, compartimentelor 
interesate din cadrul aparatului de specialitate și la Institutia Prefectului judetului Dolj.  
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