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

2019 de către beneficiarii venitului minim garantat  
 
 
 

       Consiliul Local al Comunei Brebu, Judetul Prahova. 
       Având în vedere : 
-expunerea de motive nr. 532/14.01.2019  a viceprimarului comunei Brebu, d-ul Ilioiu Ion Catalin; 
-raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local nr. 8/22.01.2019;     
-avizul secretarului Comunei Brebu nr. 538/14.01.2019;    
-raportul de specialitate al compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara nr. 
537/14.01.2019; 
-prevederile art. 6 aliniatele (2), (7), (8) şi (9) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 
actualizată;    
-prevederile art. 28 alin. (1- 7) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, 
actualizată; 
       In temeiul  art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a), pct. 2 si 16 şi art. 45 alin. (2), litera e) şi alin. (6) 
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu moodificările şi 
completările ulterioare; 
         

H O T A R A S 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 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat 
conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
       Art.2.- Compartimentul de  Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  are obligaţia de a transmite Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii si Inspecţie 
Socială Prahova, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local aprobat prin hotărâre de către 
Consiliul local.       
       Art.3.- Secretarul comunei Brebu comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului – Judetul 
Prahova si tuturor celor interesati.  
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