
ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAM Ț

CONSILIUL LOCAL AL ORA ȘULUI TÂRGU NEAM Ț

PROIECT
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, 
pentru anul 2015, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze

 muncă  în folosul comunității

Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț;
Conform prevederilor art. 6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind acordarea ajurorului social,

cu modificările  și  completările ulterioare  și  ale  art.28 din Normele Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.50/28.01.2011;

Conform prevederilor art. 63 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.272/2004 privind protecția și
promovarea  drepturilor  copilului  ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  conform  Legii
nr.257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului;

Analizând Expunerea de motive a Primarului orașului Tîrgu Neamț, precum și Raportul de
specialitate  a  Serviciului  Public  de  Asistenta  socială,   ambele  înregistrate  cu  nr.  278  din
09.01.2015;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. “d” și alin.(6) lit”a” pct.2, art.45 alin.(1), art. 115,
alin(1), lit.”b” și ale art. 117, lit. ”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂ  Ș  TE :

Art.1.  Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2015, în vederea
repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunității , conform anexei la
prezenta, parte integrată a acesteia;

Art.2.Serviciul Public de Asistență Socială, prin Biroul Protecția Drepturilor Copilului, din
cadrul  Primăriei  orasului  Tîrgu  Neamţ  vor  lua  toate  măsurile  necesare  in  vederea  ducerii  la
indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice hotărâre contrară.
Art.4.  Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea  și  comunicarea prezentei

hotărâri tuturor părților interesate, prin Compartimentul Administrație locală.

Ini țiator,
Primarul ora șului Tîrgu Neamț

Vasilică Harpa

Avizat legalitate, 
Secretar oraș

jr. Laura Elena Maftei










