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    RAPORT DE SPECIALITATE .  
 
 
La proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru anul 2021.   

            Subsemnata   Vlad Gina , inspector la compartimentul de asistenţă socială din cadrul 
aparatului  de specialitate al primarului comunei Cuca , având în vedere solicitarea 
iniţiatorului  proiectului de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pentru anul 2021  și în temeiul art.136 alin.(8) lit.b)  din  Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ  , cu modificările și completările ulterioare ;          

 Având în vedere  art.6 alin.(2)  din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat ,  
cu modificările şi completările ulterioare  ;       
 Având în vedere art.28  din Hotărârea Guvernului nr.50/2011, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 , privind venitul minim garantat  ;  
Având în vedere art.6 alin.(3)  din Legea 24/2000  privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;    

 În temeiul art.155  alin.(5) lit. d) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ  ;     
 Considerăm oportun şi legal  iniţierea prezentului proiect de hotărâre  potrivit 
următoarelor considerente : prin  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru anul 2021  , arătăm faptul că în prezent , în localitate sunt un număr de  20  familii 
beneficiare de ajutor minim garantat , potrivit Legii 416/1991 , iar un număr de 18  persoane 
sunt apte de muncă .          
 De asemenea se va stabili  locul unde urmează să se execute şi lucrările ce urmează să 
se realizeze  de beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul garantat la nivelul localităţii 
noastre.  
 Faţă de cele prezentate solicităm  Comisiilor de specialitate să acorde aviz  favorabil 
proiectului  de hotărâre , iar membrilor Consiliului local să dezbată prezentul proiect de 
hotărâre iar în final să hotărască.  
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