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Nr. 1 din 10.01.2013

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local

pe anul 2013

     Consiliul local Fierbinti-Tg, judetul Ialomita;
     Avind in vedere:
     - prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- referatul  nr. 70 din 09.01.2012  al compartimentului de asistenta sociala;
      In temeiul art. 45  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  H O T A R A S T E :

    Art. 1.  Se aproba  Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2013,
pentru  persoanele  majore  apte  de  muncă  din  familiile
beneficiare de ajutor social, care au obligaţia de a presta
lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de
interes local, conform anexei, ce face parte din prezenta
hotarare.
    Art. 2. Primarul va afişa Planul de acţiuni sau de lucrări
de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor
social,  precum  şi  persoanele  care  urmează  să  efectueze
acţiuni sau lucrări de interes local.
  Art. 3. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local
va fi transmis Agenţiei judetene pentru prestaţii sociale
Ialomita de catre asistentul social.

                    PRIMAR,                          Avizat,

                                                                Secretar,

                 IUSEIN IUKSEL                                  AUREL MATACHE
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HOTARARE
privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local

pe anul 2013

     Consiliul local Fierbinti-Tg, judetul Ialomita;
     Avind in vedere:
     - prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- referatul  nr. 70 din 09.01.2012  al compartimentului de asistenta sociala;
- avizul nr. 66 din 09.01.2013 al Comisiei de sanatate;

      In temeiul art. 45  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  H O T A R A S T E :

    Art. 1.  Se aproba  Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2013,
pentru  persoanele  majore  apte  de  muncă  din  familiile
beneficiare de ajutor social, care au obligaţia de a presta
lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de
interes local, conform anexei, ce face parte din prezenta
hotarare.
    Art. 2. Primarul va afişa Planul de acţiuni sau de lucrări
de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor
social,  precum  şi  persoanele  care  urmează  să  efectueze
acţiuni sau lucrări de interes local.
   Art. 3. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes
local  va  fi  transmis  Agenţiei  judetene  pentru  prestaţii
sociale Ialomita de catre asistentul social.

                         PRESEDINTE,                      Contrasemneaza,
                                          Secretar,    

                MINEA ADRIAN                                             AUREL MATACHE

Adoptata la Fierbinti-Targ
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