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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  45 

din  20.02.2020 

 

privind aprobarea  Planului  de  acțiuni   sau   lucrări  de  interes  local  ce   vor  fi 

executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și 

cele prevăzute de Legea nr. 272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  

drepturilor  copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

pe  anul  2020 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 43/07.02.2020 

  

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

20.02.2020; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 27336/07.02.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27344/07.02.2020, al Serviciului 

Juridic şi Legalitate; 

Având în vedere avizul comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 

sănătate, culte, cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement;  

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu  modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 28, alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu  modificările şi 

completările  ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 67, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi  

completările  ulterioare; 
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       Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”  şi  alin. (7), 

lit.”b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    

       În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului           

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,    

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 - Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se vor 

executa  de  persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute 

de Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2020 conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 2 – Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă, 

 

 

             

 

 

                    Contrasemnează, 

                    Secretar General, 
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Președinte de ședință,Onuț Valeriu Atanasiu 
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