
 

 

               

 

 

HOTĂRÂREA NR. 6/2022 

privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022, pentru 

repartizarea orelor de lucru prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din 

familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii 416/2001, privind 

venitul minim garantat 

 

Consiliul local al Comunei Vârghiș, județul Covasna, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului Comunei Vârghiș 

privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea 

orelor de lucru prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare 

de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, 

În baza prevederilor art. 6 alin (2) și (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, modificată și completată, 

Având în vedere art. 28, alin (1), (2) și (3) din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,  

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și lit. s) și ale art. 139 

coroborat cu art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru repartizarea 

orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare 

de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul comunei 

Vârghiș și compartimentul de deservire generală din cadrul aparatului propriu al primarului. 

 

 

Vârghiș, la 21 ianuarie 2022 
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