
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

COMUNA  COLONEŞTI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
HO T A R A R E 

privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate în anul 2014 de benficiari 
ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat  

 
Consiliul local al comunei Coloneşti, judetul Bacau întrunit în sedință extraordinară din 
data de 30.12.2013, 
Având în vedere: 
Raportul de specialitate nr. 4986 din 24.12.2013 al responsabilului cu asistenta socială, 
Expunerea de motive nr. 4987 din 24.12.2013 a primarului, Proiectul de hotărăre nr.4988 
din 24.12.2013 prin care propune aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate în 
anul 2014 de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 
precum și Raportul de avizare nr. 4997 din 24.12.2013 al comisiilor de specialitate din 
cadrul Consililui Local Colonești ; 
Prevederile artr.6 alin (7) și (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
Prevederile Legii nr.276/2010 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat  
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera d), alin. (6), litera a), pt. 16, art.45 alin (1) 
coroborat cu art.115, alin (1), lit.b) și art.117 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata; 
 

H O T A R A S T E: 
 
            ART. 1 – Se aproba, începănd cu 01.01.2014, Planul anual de activităţi ce vor fi 
efectuate de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărăre.    
            ART. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se 
desemneaza  viceprimarul comunei Colonesti si va fi comunicată Compartimentului de 
Asistenta Sociala Coloneşti, AJPPIS Bacău și Instituției Prefectului-Județul Bacău . 
 
  PRESEDINTE DE SEDINTA                                               
              Bîrsan Neculai                                                            Contrasemenază 
                                                                                                SECRETAR COMUNA 
                                                                                                       Brandiu Ionel 
Nr.61 din 30.12.2013 
 
Prezenta hotărăre a fost adoptată cu ….. voturi, …… voturi împotrivă 0 abțineri. 
Au participat la sedinta ordinară un nr.de ……. consilieiri din 11 aleși. 
 
 


