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HOTĂRÂREA NR.  3/31.01.2022 

 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza 

prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2022 

 

 

Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară, legal 

constituită,la data de 31.010.2022,la care participă un număr de 14 consilieri locali. 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
- prevederile HG. Nr. 50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor legii, nr. 416/2001; 
Ținând cont de : 
-Referatul de aprobare nr.1566/25.01.2022 al primarului comunei Jijila; 
-Referatul de specialitate nr.1563/25.01.2022, al persoanei responsabile din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Jijila și a Planului de acțiuni și lucrări de interes local, 
aprobat de primarul comunei Jijila,întocmit de Inspector Duduță Violeta; 
-Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și 

art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 (1) Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local în baza prevederilor Legii 

nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pe anul 2022, conform Anexei nr. 1, așa cum a fost 

întocmit de compartimentul de specialitate și aprobat de primarul comunei Jijila,în baza 

prevederilor articolului 6 alin.(7) din legea nr.416/2001,privind venitul minim garantat. 

(2)Obligația ținerii evidenței efectuării orelor de muncă,în domeniile stabilite în Planul de 

acțiuni și lucrări de interes local,prevăzut la articolul 1 alin.(1) al prezentei hotărâri, este a 



primarului comunei Jijila,prin compartimentul de specialitate,prezentând trimestrial,consiliului 

local,un raport cu lucrările efectuate. 

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, 

Compartimentului de asistență socială, Agenției Județene pentru Plăți si Prestații sociale Tulcea 

și va fi făcută publică prin publicarea în M.O.L. în condițiile legii. 

Adoptată astăzi 31.01.2022, cu un număr de 14 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 

aleși. 

 Președinte de ședință                                                       Contrasemnează,  

         Vasile Geru                                                         Secretar general al comunei Jijila 

                                                                                                   Dumitru Acriș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


