
R O M A N I A 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU 

 

 

H O T A R A R E  

privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor desfasura cu 

persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul 

comunei Cerasu, pe anul 2017 

 
 Vazand: 

- Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce se vor 

desfasura cu persoanele beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul 

comunei Cerasu, pe anul 2017, initait de d-l Duca Dumitru, primarul comunei; 

- Expunerea de motive a viceprimarului comunei Cerasu si Raportul de specialitate al 

compartimentului de asistenta sociala; 

 In conformitate cu prevederile art.I pct.2 alin.(7) din Legea nr.276/2010 pentru modificarea si 

completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.2 si art.45 alin.(1) 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

 

 

Consiliul local al comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

 

 Art.1. - Se aprobà Planul de actiuni sau de lucrari de interes local ce se vor desfasura cu persoanele 

beneficiare de ajutor social stabilite sa efectueze ore de munca, la nivelul comunei Cerasu, pe anul 2017, 

conform anexelor nr.1-12 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
             Art.2 – D-l Mirica Aurelian, viceprimarul comunei si d-na Tudose Doina, inspector in cadrul 

compartimentului de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului, vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului comunei.  

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

             CRISTINA OGREZEANU        

 

 

         Contrasemneazà: 

               Secretar, 

           Stelian David 

 

 Cerasu, 31 ianuarie 2017. 
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Ordinara 13 13 13 - - 

 

 

 


