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HOTĂRÂRE NR. 9 / 28.01.2021
 cu privire la aprobarea Planului anual de acțiuni sau de lucrări de interes local, conform

Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pe anul 2021

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Examinând  Referatul  de  aprobare  nr.738/20.01.2021  al  Viceprimarului  Orașului
Sovata, în calitate de inițiator;
  Analizând  Raportul  de  specialitate  al  Serviciului  de  Asistență  Socială
nr.742/20.01.2021 prin care propune aprobarea Planului anual de acţiuni sau de lucrări de
interes local, conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat;

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I;
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul

minim garantat, modificată şi completată prin Legea nr.115/2006 precum şi Ordonanţa de
Urgenţă  nr.57/27.05.2009  pentru  modificarea  Legii  nr.416/2001  privind  venitul  minim
garantat; Legea nr.276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, în conformitate cu prevederile art.29, alin.(2) din Hotărârea nr.50
din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. “d”, alin.7 lit. „b”, art.139 alin.1, precum și
art.196 alin.1 lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă Planul anual de acţiuni sau de lucrări de interes local, conform
Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, pe anul 2021, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
- Primarului Oraşului Sovata;
- Serviciului de Asistenţă Socială;
- Celor interesaţi şi va fi afişată pe site-ul Primăriei.

Președinte de ședință,
                                                                                       Arros Dénes
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 28 ianuarie 2021,
cu 17 voturi “pentru”.         
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