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 HOTĂRÂRE  nr. 5/2020 
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social 
 

 
Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară  la data de 29 

ianuarie 2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 3/2020. 
 
Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 111/2019 înaintat Consiliului Local Leliceni; 
- Referatul de aprobare nr. 112/2019 înaintată de primarul comunei Leliceni, dl. 

Keresztes Balázs; 
- Raportul de specialitate Nr. 3500/22.01.2019 al Compartimentului de Asistență 

Socială 
Luând în considerare  avizul favorabil al comisiilor: 

- pentru activități economico-financiare, juridică și de disciplină; 
- pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 
- pentru agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului 

şi turism.  
 

Având în vedere prevederile art.6 alin.(7) şi (8) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, modificată şi completată de Legea nr.276/2010; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența  decizională în 
administrația publică locală ; 

În temeiul  art. 129 alin. 2, lit. d, respectiv alin. (7) lit. b., art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1: Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Leliceni pentru anul 2020, 
conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentul de 

asistenţă socială, stare civilă, autoritate tutelară, secretariat şi registru agricol. 
 



 
 

 Art. 3: Prezenta se comunică cu:   
o Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
o Primarul comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs; 
o Compartimentul de asistenţă socială, stare civilă, autoritate tutelară, 

secretariat şi registru agricol; 
o Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita. 

 

 

 

 

    Președinte de ședință,                    Contrasemnează pentru legalitate, 
             Consilier,             Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 
     Nagy István - Alfréd                                           Kedves Ibolya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 5     
 
Adoptată în ședința din data de 29 ianuarie 2020 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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