U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 24
(cu privire la aprobarea ”modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din H.C.L. Tomești nr. 144 din
17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de interes
comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021” )

Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 2505 din 19.02.2021 al secretarului general al comunei
Tomești, județul Iași, domnul Mancaș Gabriel, cu privire la necesitatea adoptării unei hotărâri pentru aprobarea
modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din H.C.L. Tomești nr. 144 din
17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru realizarea unor activități
(lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021”;
-proiectul de hotărâre cu nr.2506 din 19.02.2021 întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomești, domnul
Timofte Ștefan, pentru aprobarea ” modificării unor prevederi din cuprinsul H.C.L. Tomești nr. 174 din 19.12.2019
și din H.C.L. Tomești nr. 144 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes
local pentru realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al
Legii nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021”;
-avizele favorabile cu nr. 2819 din 25.02.2021 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Având în vedere următoarele prevederi: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
și completările ulterioare; Legea nr. 277/2010, republicată, privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările
și completările ulterioare; O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece,
modificată și completată de O.G. nr. 27/2013, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (d) și alin. 7 lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art.I. Se aprobă modificarea art. 4 din H.C.L. Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din H.C.L. Tomești
nr. 144 din 17.12.2020 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru
realizarea unor activități (lucrări, servicii, etc.) de interes comunitar, de către personalul beneficiar al Legii
nr. 416/2001, pe anii 2020, 2021, după următorul cuprins:
Art. 4. Pentru persoanele apte de muncă care nu realizează venituri și solicită: ASF(alocație pentru
susținerea familiei conform Legii nr. 277 / 2010, republicată), VMG(ajutor social conform Legii nr. 416 /
2001 privind venitul minim garantat și ajutor pentru încălzirea locuinței), (O.U.G. nr. 70/2011 privind
măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată de O.G. nr. 27/2013, cu
modificările și completările ulterioare), li se va lua în calcul 50 lei, lunar, reprezentând venituri din munci
ocazionale.
Art.II.Celelalte prevederi din H.C.L. Tomești nr. 174 din 19.12.2019 și din H.C.L. Tomești nr. 144
din 17.12.2020, rămân în vigoare.
Art.III. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: primarului comunei Tomeşti, Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi pentru control şi legalitate, compartimentului de asistență socială, pentru luare la
cunoștință și ducere la îndeplinire, altor autorități sau instituții publice implicate, persoane fizice sau juridice
interesate, toate prin grija secretarului general al comunei Tomești, județul Iași.
Adoptată azi: 25.02.2021
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Mihaela Miron

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

