
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea planului de acţiuni pentru anul 2020 în vederea repartizării orelor de 

muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul de aprobare nr.6968 din 12.12.2019 prezentat de primarul comunei 

Coşna, judeţul Suceava, raportul de specialitate nr.105 din 10.01.2020 al compartimentului asistenţă 
socială din aparatul de specialitate al primarului comunei şi :

- avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, din cadrul consiliului local, 
înregistrat sub nr.494 din 27.01.2020;

Având în vedere art.6 alin.7 şi 8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.243 alin.1 litera ”a”, art.129 alin.1, alin.7 litera ”p”, art.139 alin.1 
şi art.196 alin.1 litera ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr.555 din 05.07.2019, cu modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

A rt.l.Se aprobă planul de acţiuni pentru anul 2020, în vederea repartizării orelor de muncă 
pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 
viceprimarul comunei Coşna şi compartimentul asistenţă socială, din aparatul de specialitate al 
primarului comunei.

Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului 
Suceava, pentru controlul legalităţii, primarului comunei şi afişare în locuri publice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Constantin Todaşcă Secretarul general al comunei,

Mariana Ivan
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