
ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

    

 

HOTĂRÂRE Nr.  8   

din  26.01.2015      

 

  

privind: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2015 în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001; 

 

iniţiator : Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

   

 Nr. de înregistrare –  703   

 Data depunerii proiectului de hotărâre : 19.01.2015    

 

 Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 26.01.2015 conform dispoziţiei de convocare nr.  5/19.01.2015;  

 Având in vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr. 704/19.01.2015;    

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 705/19.01.2015;    

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 890/23.01.2015;   

Având în vedere prevederile art. 6 al. 7, 8, 9 din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 36 al. 2 lit. d, al. 6 lit a pct. 2 şi al. 9 din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTARĂŞTE 

 

 Art. 1 Se aprobă planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2015 în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre; 

 Art. 2 Primarul comunei va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretarul 

comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri factorilor şi instituţiilor 

interesate, precum şi Instituţiei Prefectului în vederea efectuării controlului de legalitate. 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează secretar, 

     Enache Daniel                                        Sandu Dan 



ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR.   704/19.01.2015 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2015 în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local 

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

La nivelul primăriei Tuluceşti în anul 2015 se înregistrează un număr de 150 de 

dosare de ajutor social, iar prevederile legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

cu modificările şi completările ulterioare ne obligă să întocmim un plan de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de venit 

minim garantat; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/23.04.2001  a administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a 

aproba proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes 

local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

 

PRIMAR 
             Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT ASISITENŢĂ SOCIALĂ  

Nr. 705/19.01.2015;    

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2015 în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes 

local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, se încadrează 

legal, este temeinic  şi este de strictă necesitate în contextul actual. 

Având în vedere prevederile art. 6 al. 7, 8, 9 din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează 

„Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării 

acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru 

toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de 

solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de 

muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul 

anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

    (8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local 

prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele 

care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. 

    (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie 

socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora 

prin hotărâre a consiliului local.” 

Posibilitatea legală de a aproba un astfel de plan de către Consiliul Local Galaţi  

este reglementată de prevederile art. 36 al. 2 lit. d, al. 6 lit. a pct. 2  şi al. 9 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care stipulează printre atribuţiile Consiliului Local pe aceea de a asigura cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale 

pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi 

a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport 

de specialitate. 

 
CONSILIER 

Frosin Victoriţa 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de 

interes local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea planului de 

acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 416/2001, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes 

local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001- expunerea de 

motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Peiu Lică, Marin Neculai şi 

Mitrofan Nicolae Marius, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 

 

 

 



 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de 

interes local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea planului de 

acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 416/2001, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes 

local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Munteanu Alexandrina, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 

 

 



 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.    

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind :   aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de 

interes local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : aprobarea planului de 

acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 416/2001, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes 

local pentru anul 2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Enache Daniel, Mîrza Marius, Popa 

Costică, Mocanu Victor, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 


