
 

 

 

 

         H O T Ă R Â R E A Nr.4 
         din  27 ianuarie 2021  
 
privind: aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2021.  
___________________________________________________________________________ 

Iniţiator – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi; 
 Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre: 321 din 20.01.2021 ;  
 
              Consiliul local al comunei  Cuca , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară ;  
 
                 Având în vedere Referatul de aprobare  a iniţiatorului proiectului de hotărâre  
înregistrat la nr.321 din  20 ianuarie 2021   ;  
                Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.327 din 20 ianuarie 2021  ;                 
                Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local ;     

    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 ;  
               Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. e) precum și  alin.(7) lit.b) din  Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ  ;        
    În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;          
 
    Adoptă prezenta :  H O T A R Â R E  : 

 
             Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiuni şi lucrări de interes local , ce vor fi  
desfăşurate de beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul  minim garantat , în cursul anului 
2021 , potrivit Anexei  la prezenta hotărâre.          
            Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotârâri se însărcinerază primarul comunei . 
 Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – judeţul 
Galaţi , primarului comunei și o va publica în Monitorul oficial local în termenul prevăzut de 
lege .  
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