
                                                           ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI TÎRGU NEAM} 
HOTĂRÂRE 

 
privind  aprobarea  Planului de ac]iuni sau lucrări de interes local, pentru anul 

2017, în vederea repartizării persoanelor care trebuie sa efectueze munca in 
folosul comunitatii 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 

În temeiul prevederilor art.6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind acordarea ajutorului 
social, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 28 din Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 50/28.01.2011; 

Tinând cont de : 
- prevederile art.67 alin.(2) si  alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 privind 

protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, 
conform Legii nr. 257/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 
privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

- prevederile art. 15, alin.(4), art. 17 si art. 19 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- O.G. nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala si 
supraveghere si art. 64 din Legea 286/2009 Noul Cod Penal. 

Analizand  expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi  Raportul de specialitate al 
Direcţiei de Asistenţă Socială a Oraşului Tîrgu Neamţ, ambele inregistrate sub nr. 161 din 13.01.2017. 

 În temeiul art. 36, alin.1,alin.2, lit. (d), alin.3, lit.(b), alin.5,lit.(a), alin.6 lit.a pct.2, art. 45 
alin.1, art.115 alin.1 lit.b şi ale art.117 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂ{TE: 
            Art. 1. Se aproba Planul de actiuni sau lucrari de interes local, pentru anul 2017, in 
vederea repartizarii persoanelor care trebuie sa efectueze munca in folosul comunitatii, conform 
anexei la prezenta, parte integranta a acesteia.  
 Art. 2. Directia de Asistenta Sociala a orasului Tg. Neamt va lua toate masurile necesare in 
vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
 Art. 3.  La data  intrarii in vigoare a prezentei hotarari se aboga orice hotarare contrara.  
 Art.4. Secretarul oraşului Tirgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr.14  
din 31.01.2017 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier: B^rsan Ciprian Valeriu                                                                                                                                                                       

 
       Contrasemnează, 

                                                                                                   Secretar oraş, 
                                                                                                        Jr. Laura Elena Maftei 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi 19 
Pentru   19 
Împotrivă 
Abţineri 



 


