
ROMÂNIA                                                                                                           
JUDEŢULBISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                   
CONSILIUL LOCAL                                     Nr.199/26.01.2021                             
AL COMUNEI NEGRILEȘTI                                                     

 
 

PROIECT  DE  H O TĂ R Â R E 
privind aprobarea planului de lucrări de interes local, în vederea aplicării art. 6 din 

Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

Consiliul local al comunei  Negrilesti întrunit în şedinţa ordinară în data de 
_________ în prezenţa unui număr de __ consilieri din totalul de ___ în funcţie, 
şedinţa fiind publică 

Având în vedere: 
 -referatul de aprobarea nr 200/26.01.2021  privind necesitatea luării unei 
hotărâri prin care să se stabilească planul de lucrări în vederea aplicării art.6 din 
Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -raportul de specialitate  nr 201/26.01.2021  privind necesitatea luării unei 
hotărâri prin care să se stabilească planul de lucrări în vederea aplicării art.6 din 
Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -avizul consultative al Comisie nr I________________ 
 -prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 28 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.50/2011  
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/ 
2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi comletările ulterioare; 
 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală; 
 În temeiul prevederilor art.  129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) , art. 139 alin.(3) 
lit.a)  și art. 196 alin.(1) lit.a)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 ART 1 Se aprobă Planul de lucrări de interes local pe anul 2021  conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare 
 
 ART.2 Hotărârea s-a adoptat cu __ voturi „pentru”, __ „abţineri” şi __ 
„împotrivă.”( majoritate simplă).  
 
 ART.3 Hotărârea va fi făcută publică prin grija secretarului general al comunei 
în satele componente comunei Negrilești. 



 
 ART. Hotărârea se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
-  primarul comunei Negrilesti; 

 - responsabilul  cu asistenţa socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Negrilesti; 
 -  A.J.P.S.Bistrita-Nasaud; 
  
 
 
 
Primar, 
Costin  Dumitru                                                  

     Aviz de  legalitate  
  Secretar general al UAT                                                                                          
Mureșan Dănuța-Domnica 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


