
                         
 
 
 
 

R O M Â N I A  
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 

                                                                                                                           
 

HOTĂRÂRE NR. 22/2015 
                       Privitor la : modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lăcusteni, nr. 
4/30.01.2015, privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 pe anul 2015 
 
             Consiliul Local Lăcusteni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 30.04.2015, la care participă 
un nr. de 11 din 11 consilieri locali în funcţie. 
           Văzând că, prin votul majorităţii a fost ales preşedinte de şedinţă d-nul. consilier local 
Dumitrescu Aurelian,  pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2015. 
              AVÂND în vedere: 
             Expunerea de motive nr. 1428/24.04.2015, prezentata de d-nul PUCHIN MARIN, primar al 
comunei Lăcusteni, proiectul de hotărâre şi dezbaterile din consiliul local; 
             Raportul de specialitate nr. 1427/24.04.2015, al secretarului comunei; 
             Avizul comisiilor de specialitate care propune adoptarea proiectului de hotărâre şi Raportul nr. 
1470/30.04.2015, de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul localităţii; 
             În conformitate cu prevederile art. I pct. 2 din Legea nr. 276/24.12.2010, pentru modificarea  
şi completarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,  coroborate cu art.36 alin.(2) lit. d) 
din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
             In temeiul art. 115, lit. b) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi „pentru”, adoptă următoarea: 

 
H O T Ă R Â R E: 

 Art. 1.   Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lăcusteni, nr. 
4/30.01.2015, privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă 
persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 pe anul 2015, art. 4 din anexă având următorul 
cuprins: 
            “ Art.4  (1) D-nul.consilier superior Bocşaru Cosmin, asistent social în cadrul Compartimentului 
autoritate tutelară şi asistenţă socială, va întocmi pontajele cu orele efectuate pe baza prezenţei  ţinute 
de viceprimarul comunei care va  asigura supravegherea activităţii persoanelor beneficiare de 
prevederile Legii nr.416/2001, şi va  întocmi procesele-verbale cu lucrările executate de acestea, 
semnate de primarul şi secretarul comunei Lăcusteni.” 
                           (2) D-nul. consilier superior Bocşaru Cosmin, va efectua instructajul individual, 
privind securitatea şi sănătatea în muncă.” 
 
 Art. 2.  Primarul comunei, va lua măsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, 
prin compartimentul de asistenţă socială; 
             Art. 3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea, pentru controlul 
legalităţii, Compartimentului asistenţă socială şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei.                             
               
            LĂCUSTENI, 30.04.2015  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             Contrasemnează:                           
DUMITRESCU AURELIAN                   SECRETAR,   
               BRĂNESCU ADRIAN                             
 


