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CONSILIUL LOCAL SARATENI 

 

                                                     H O T Ă R Â R E
           privind  aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local  pentru anul  2016

    Consiliul Local Sarateni 
   Avand in vedere :

- expunerea de motive a primarului nr. 689/4-11-2015 
      -     planul de actiuni si lucrari de interes local întocmit  pentru anul  2016
    În conformitate cu; 

-  prevederile art. 6 alin (7) din LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul 
minim garantat

Examinând :
-raportul comisiei de specialitate nr. 20/8-12-2015

        In temeiul art.45 alin (2) din Legea nr. 215/ 2001 a administratilei publice locale,republicata si 
actualizata ;

                                                                H O T Ă R Ă Ș T E:

Art, 1. –  Se   aprobă planul de acțiuni si lucrări de interes local, pentru anul 2016, conform anexei care 
                           face parte integrantă din prezenta hotarare .

Art. 2 Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de catre primarul comunei împeună cu   aparatul   
          de  specialitate si  va fi comunicata prin grija secretarului comunei . 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
            STAN DOBRE                                                                                            SECRETAR COMUNĂ 
                                                                                                                                      Ana    MIHULEAC
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- Nr.  689/4-11-2015 
 

                                            

                                            EXPUNERE  DE  MOTIVE  
                   privind  aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2016

 

               
  Subsemnatul Tocileanu Eugen primar al comunei Sarateni 
-avand in vedere ; 
-Necesitatata intocmirii unui plan de actiuni si lucrari de interes local, conform caruia beneficiarii Legii 
416/2001privind venitul minim garantat, vor fi  obligaţi de a  presta munci în folosul comunităţii, sub sanctiunea  
suspendarii dreptului la ajutorul social,

-  prevederile art. 6 alin (7) din LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*)privind venitul 
minim garantat

-va propun domnilor consiliei adoptarea hotararii privind  aprobarea planului de actiuni si lucrari de 
interes local pentru anul 2016, în forma prezentata.

 
                   
 
Cu sentimentul ca proiectul de hotarare respecta rigorile Legii  ;
-primiti domnilor cosilieri deosebitul meu respect!

                                          PRIMAR

                                                     Eugen TOCILEANU
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