ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
HOTĂRÂREA NR. 59
privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru
beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la
Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii
beneficiază de măsura de protecţie specială, pentru anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Ploiești:
Văzând Referatul de aprobare nr. 32/04.02.2020 al domnului primar Adrian
Florin Dobre și al consilierilor: Robert Ionuţ Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin
Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Oana Claudia Sălceanu, Valentin
Marcu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare
Ploiești nr.1679/31.01.2020 prin care se propune Planul anual de acțiuni sau lucrări de
interes local, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat
și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și
pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul
2020;
Ținând cont de raportul de specialitate nr. 71/25.02.2020 al Direcției
Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;
Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru protecţie și
asistenţă socială, din data de 29.01.2020;
Ținând cont de prevederile capitolului 4 din Regulamentul de acordare a
alocațiilor lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploieşti, aprobat prin
Hotărârea nr. 508/15.12.2015 a Consiliului Local Ploieşti;
În baza dispoziţiilor articolului 28 alineatul (3) din Hotărârea Guvernului
nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2011,
privind venitul minim garantat;
Având în vedere dispoziţiile articolului 67 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile articolul 6 alineatul (2), alineatul (7) și alineatul
(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul articolului 129 alineatul (2), litera d), articolul 139 alineatul (1) și
articolul 196 alineatul (1) litera a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă Planul anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru
beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de
Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsura de

protecție specială, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Împuternicește reprezentanţii Administrației Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Clubului
Sportiv Municipal Ploiești și Parcului Municipal Ploiești Vest să încheie un Protocol de
colaborare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.
Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Servicii de
Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Clubul Sportiv Municipal Ploiești și Parcul
Municipal Ploiești Vest vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,
Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
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