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HOTĂRÂREA nr. 4 

 privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2023, în vederea repartizării 

orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, precum și pentru persoanele obligate să 

presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotărâri judecătorești  

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2023,  

 

 

urmare a raportului de specialitate nr. 338/19.01.2023, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 341/19.01.2023, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2-10 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, art. 28 alin. 2 lit. a, alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, probate prin HG nr. 50/2011, art. 2, art. 13, art. 

15 alin. 4, art. 16-19 din OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei 

activităţi în folosul comunităţii, art. 116 alin. 1, alin. 2 lit. c din Legea nr. 252/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, art. 18 alin. 1 și 2, art. 52 din Legea nr. 

253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, art. 5 pct. 10.j), art. 129 alin. 2 lit. 

d, alin. 7 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 120 alin. 1 

și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil, art. 3 și 4 din Carta 

europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea 

nr. 199/1997, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Articol unic Se aprobă Planul de acțiuni de interes local pentru anul 2023, în vederea 

repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social, precum și pentru persoanele 

obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotărâri 

judecătorești, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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