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NR. 10
din 22 ianuarie 2018

privind aprobarea planului de acliuni 9i de lucrdri de interes local pe anul 2018,
pentru repaftizarea orelor de munca prestate lunar de citre persoanele majore apte
de munci din familiile beneficiare de venit minim garantat, conform Legii 4tGl?:OOL

Consiliul Local al Oragului Chigineu Crig , intrunit in gedin!6 ordinard, in data de
22.OL,20L9

-

Av6nd in vedere

:

Iniliativa Primarului Oragului Chigineu Crig, dl. Burdan Gheorghe, manifestatd prin
expunerea de motive inregistratd sub nr.5301t7.01.2018;
Referatul nr. 480 din L7.0I.20L8 al d-nei Buntean Mihaela, din cadrul Compaftimentului
Asisten!5 Social5 - Primiria Oragului Chigineu-Crig;
prevederile aft.6 alin.(2) $i (7) din Legea nr. 4t612001 privind venitul minim garantat,
actualizati
prevederile aft.18 alin.(l) 9i (2) gi cele ale aft.28 alin.(3) din H.G nr.50/2011 privind
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr"4L61201 privind
venitul minim garantat;
prevederile aft.36 alin.2 lit,a gi d din Legea 2t51200t, republicat6 cu modificdrile gi
completdri le ulterioare;
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic pe l6ngd Consiliul
Local al Oragului Chigineu-Crig;
L4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali ?n funclie 9i 14 consilieri locali prezenli
gedinld
La
In temeiul aft. 45 alin. (3) coroborat cu aft. 115 alin. (1) lit. b din Legea 2151200L a
Administraliei publice locale, republicatS, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare

-

HorAnAgrE
Att,l.

Se aprobb Planul de acliuni 9i de lucrbri de interes local pe anul 2018, pentru
repaftizarea orelor de munca prestate lunar de cdtre persoanele majore apte de muncb din
familiile beneficiare de venit minim garantat, conform Legii 4L612001, conform Anexei, care
face parte integrant5 din prezenta hotdr6re,
Aft. 2. Cu dlucerea la indeplinire a prezentei se incredinteazb Compaftimentul Asistentd Social5
din cadrul Direcliei Administralie Publicd - Primiria Oragului ChigineuCris.
Aft. 3. Prezenta hotSrdre se comunic5:
nnstituliei Prefectului - Judelul Arad;
Primarului Oragului Chigineu-Crig;
Compartimentului Asisten!5 Sociald din cadrul Direcliei Administralie Public6,
Primdria Orasului ChisineuCris

-
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