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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2023, ce vor fi executate de către 

beneficiarii de ajutor social 
 
Consiliul Local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare, prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 240 din 11.01.2023; 
- Raportul compartimentului asistenţă socială, autoritate tutelară şi stare civilă din cadrul aparatului de specialitate a l 
primarului comunei Cacica, înregistrat cu nr. 904 din 1.02.2023; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat cu nr. 1139 din 8.02.2023; 
 În conformitate cu: 

- 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 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local, pentru anul 2023, ce vor fi executate  de către 
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 2. Viceprimarul  comunei Cacica şi persoana din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu atribuţii 
privind asistenţa socială, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul general al comunei Cacica va comunica prezenta hotărâre, în termenul prevăzut de lege, 
persoanelor şi instituţiilor interesate şi o va aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul 
www.comuna-cacica.ro. 
 
                                Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                            Secretar general al comunei Cacica, 
  
Cacica, 27 februarie 2023 
Nr. 11                                                                               
 


