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Hotararea nr.7/21.02.2018 cu privire la   aprobarea  planului de acţiuni sau lucrări de 
interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 
către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu 
modificările şi completările ulterioare   

 
Consiliul Local al Comunei Bixad, 
Având în vedere 
Expunerea de motive, precum si rapoartele de specialitate, proiectul de hotarare 
art. 8 alin. (1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin.(8), din Legea  
nr.  416/2001 cu modificările si completările ulterioare, privind venitul minim garantat, 
în temeiul art. 45 alin (6)  din Legea nr.215/ 2001 a administratiei publice locale – 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

HOTARASTE 
 

Art.1.  Se aproba planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018, pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă 
din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Hotărârea adoptata se va aduce la cunostintă publică prin afisare la sediul 
Primăriei Bixad si prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei şi se aplică de la data 
adoptării. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, adoptate se va încredinta  viceprimarul 
comunei Bixad si d.na asistent social. 
Art.4. Hotărârea adoptata se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare,  
Primarului ales al comunei Bixad, viceprimarului comunei şi asistentului social . 
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Preşedinte de şedinţă,   
consilier,                                                                                           Avizat ,                
Grigore-Iacob FINTA                                                                   Secretar U.A.T.  ,    
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