
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

H O T Ă R Â R E A  nr. 9     /2020 

Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020, lucrări prestate de 
persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001 

 
 Consiliul Local al comunei Beriu, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din 
data de 17.02.2020;  

            Analizând  proiectul de hotărâre nr.7/24.01.2020 și Referatul de aprobare nr. 
14/7/24.01.2020  întocmit de către Primarul comunei Beriu din care reiese necesitatea și 
oprtunitatea  adoptării unie hotărâri  privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe 
anul 2020, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat 
conform Legii nr.416/ 2001; 

Având în vedere  Raportul nr 15/9/10.02.2020  al   compartimentului de  Asistenţă 
Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu. 

  În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 2, 
înregistrat în ședința comisiei din 13.02.2020 ; 

Ţinând  cont că au fost respectate prevederile art. 7 ,alin. (13)  din Legea  
nr.52/2003, legea privind transparența decizională în adminsitrația publică ; 

În temeiul prevederilor art.6, alin.(7) – (9) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare ;;  

Precum și ale art.  art.129, alin.(2), lit.d) alin.(7) lit.b) art.139 alin.(1) coroborat cu  
art.196 alin.(1) lit.a)   din Ordonanța de  urgență 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 2020, lucrări  prestate de 
persoanele care beneficează de venitul minim garantat , conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se încredinţează primarul comunei Beriu, 
prin compartimentul Asistență Socială. 
 Art.3. Hotărârea poate fi atacată conform procedurii și   termenelor prevăzute de  
Legea nr.554/2004 a contenciosului adminitrativ,  cu modificările si completările ulterioare. 
 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 
Primarului Comunei Beriu ; Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara ;  
Compartimentului asistenţă socială  din cadrul primăriei şi se aduce la cunoştinţa publică prin 
afişare și publicare pe site-ul  instituției la adresa wwwprimariaberiu.ro 
 
Beriu , 17.02.2020  
             
          Contrasemnează   
Preşedinte de şedinţă    Secretar general 
Ioan BĂROIU                                     jr. Ionela FIRIDON 
 
 
Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 17.02.2020  cu următoarele voturi :  
Total consilieri aleși : 13   
Prezenți  13    
Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0  


