
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
COMUNA USUSAU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA NR. 18 
DIN 

28 FEBRUARIE 2013 
 

Privind aprobarea Planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2012 de catre beneficiarii de ajutor 
social, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,  

cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 Consiliul Local al comunei Ususau, intrunit in sedinta ordinara, 
 
 AVAND IN VEDERE: 

- Proiectul de hotarare din data de 20.02.2013; 
- Referatul cu nr. de inregistrare 504/2013 al D-lui VASIESCU IONEL, viceprimarul comunei 

Ususau; 
- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de D-l MIRESCU 

VASILIE, secretarul comunei Ususau; 
- Avizul favorabil si raportul de avizare nr. 5/2013 al comisiei de specialitate nr. 3; 
- Prevederile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica; 
- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei; 
- Votul favorabil a unui numar de ____ consilieri locali; 
 
In temeiul art. 45 pct. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE 
 

Art. 1. Se aproba Planul de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2013 de catre persoanele apte de 
munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, conform anexei 1 care face integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza D-l VASIESCU IONEL, 
viceprimarul comunei Ususau; 

Art. 3. Prezenta Hotarare se comunica cu: 
- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad Directia Controlul Legelitatii Actelor, Juridic, Relatii 

Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 
- A.J.P.I.S. ARAD; 
- D-l TOLE FLORIN, primarul comunei Ususau; 
- D-l VASIESCU IONEL, viceprimarul comunei Ususau; 
- D-na NECHITA LILIANA ARGENTINA – referent; 
- Afisaj la sediul Primariei Ususau si in localitatile apartinatoare comunei Ususau. 

 
 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               SECRETAR, 
      ________________________                                         MIRESCU VASILIE 
 


