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  JUDEŢUL COVASNA 
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   CONSILIUL LOCAL 

Modul de difuzare: 
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Ozun 
- 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Covasna. 
 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 28/2020 
 

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 
2020 privind repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre 

persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social 
 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă ordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1956/02.03.2020 a Serviciului de 

asistență socială din cadrul Primăriei comunei Ozun;  
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1957/12.03.2020 a primarului comunei 

Ozun dl. Lect. univ. dr. Ráduly István; 
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Ozun;  
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (7) și art. 7 din Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 28 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG. nr. 
50/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
ART. 1. - Se aprobă, pe anul 2020, Planul de acţiuni sau de lucrări de interes 

local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele 
majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul comunei Ozun și Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei 
Ozun. 
 
 Ozun, la 30 aprilie 2020. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ         
  LOKODI ANA          SECRETAR GENERAL 
                                           BARTALIS FRUZSINA 
 
 
 
 
 


