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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 4 din 27 ianuarie 2023  

 

Privind aprobarea  Planului anual de acțiuni a lucrărilor de interes local, la nivelul comunei Lugașu de Jos, 

care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2023  

 

 Având în vedere, Referatul de aprobare nr.285 din 19 ianuarie 2023 cu privire la aprobarea  Planului 

anual de acțiuni a lucrărilor de interes la nivelul comunei Lugașu de Jos, care va fi executat cu beneficiarii 

Legii nr. 416/2001, în anul 2023 prezentat de viceprimarul comunei Lugașu de Jos, precum și raportul de 

specialitate nr.286 din 19 ianuarie 2023, prezentat de delegatul cu atribuții de asistență socială,  

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

 Văzând prevederile art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 

completările ulterioare , 

 Ținând cont de prevederile art.28 din Hotătârea Guvernului nr.50/2011 privind Normele 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 

completările ulterioare,  

 În baza prevederilor art.129 alin 2, lit. d), coroborat cu alin.7 lit. b)  și art. art.196 alin.1, lit. b), din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

 Consiliul Local al comunei Lugașu de Jos,  

 

 

     H O T Ă R Ă Ș T E :  

 

 

Art.1   Se  aprobă Planul anual de acțiuni a lucrărilor de interes local, la nivelul comunei Lugașu de 

Jos, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2023, conform anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul asistență 

socială din cadrul Primăriei Lugașu de Jos. 

            Art.3    Hotărârea se comunică cu :  

- Lucaks Bernadette  – delegată cu activitatea de  asisteță socială, 

-  Primarul comunei,  

- Instituţia Prefectului Judeţul Bihor. 
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