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                                                               H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din
familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2020

                            Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare cu nr.1.692 din 8 aprilie
2020 ale primarului comunei,privind aprobarea planului de acțiuni și  lucrări de interes local pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2020,
                           Văzând Raportul de specialitate cu nr.1.688 din 8 aprilie 2020 și raportul de avizare al
comisiei de specialitate a consiliului local,
                           Ținând seama de prevederile art.6 alin.(7)  din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat,cu  modificările  și  completările  ulterioare,precum  și  prevederile  art.  28  din  Normele
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.416/2001,aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului
nr.50/19 ianuarie 2011,cu modificările și completările ulterioare,
                           În baza dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.p),art.139 alin.(1) și ale
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
                          Consiliul local al comunei Chișlaz întrunit în ședință ordinară,cu  12  voturi ” pentru”

                                                                       - H O T Ă R Ă Ș T E:

         Art.1.-Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din
familiile  beneficiare  de  ajutor  social   din  comuna  Chișlaz  pentru  anul  2020,conform anexei  ,parte
integrantă a prezentei hotărâri.
         Art.2.-a)Evidența orelor de muncă se va ține într-un registru special.
                     b)Se va asigura instructajul privind normele de  securitatea muncii tuturor beneficiarilor de
ajutor social care vor efectua orele de muncă stabilite.
        Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul
comunei Chișlaz.
        Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică cu:
                   -Instituția Prefectului - județul Bihor;
                   -Primarul și viceprimarul comunei Chișlaz;
                   -se aduce la cunoștință prin afișaj la sediu și se publică pe pagina oficială a comunei.
                               
                                Președinte de ședință,
                                       Layos Bertalan
                                                                                                                               Contrasemnează,
                                                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                     Ioan Tiriteu
Nr.23  din 13 aprilie 2020.


