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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACU 
 
 

HOTĂRÂREA NR.  04 /  2016 
privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pe anul 

2016 în vederea repartizării orelor de lucru prevăzute de 
Legea nr.416 din 2001 

 
Consiliul Local al comunei Racu, întrunit în şedinţa ordinară din 

28 IANUARIE 2016, convocată prin Dispoziţia nr. 14  /  2016 emisă 
de primarul comunei Racu, d-l Császár Attila ; 

Având bază: 
- expunerea de motive înaintată de primarul comunei Racu, d-l 

Császár Attila ; 
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Racu; 
- Raportul de avizare al comisiei pentru social – culturale, culte, 

protecţia copilului, tineret şi sport de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Racu; 

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art.28 alin.(3) din H.G.nr.50/2011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat; 
          Cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală; 

În temeiul alin.(1), lit.d) a alin.(2) şi pct.2 al lit.a) a alin.(6) ale 
art.36, lit.f) a alin.(2) al art.45, lit.b) a alin.(1) al art.115 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicat în M.O. 
nr. 123/20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul de  acţiuni de interes local pe anul 
2016, în vederea repartizării orelor de lucru  prestate lunar de către 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor 
social, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 
 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011phMuncaAjutorSocialA1.pdf
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 Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se desemnează 
primarul comunei Racu, d-l Császár Attila  şi referentul cu atribuţii din 
domeniul social, d-na Both Eniko. 
 
  
 Art. 3. Prezenta se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
 Primarul comunei Racu, d-l Császár Attila; 
 Populației prin afișare la sediul Primăriei Racu și 

publicarea pe pagina de web www.racu.ro. 
 
 
 
      Președintele ședinței,   Contrasemnat, Secretar 
       Csutak Dénes       Máthé Melinda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 04 

Adoptată în ședința din data de 28 ianuarie 2016 

Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 


