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 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes  local pentru

persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru
anul 2022

Având în vedere:
             - proiectul de hotărâre i referatul de aprobare cu nr.628/17.02. 2022 ale primarului ș
comunei, privind aprobarea planului de ac iuni i lucrări de interes local pentru persoanele apte ț ș
de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2021,

 - raportul de specialitate cu nr.629/17.02. 2022 i avizul comisiei de specialitate a ș
consiliului local,

inând seama de prevederile:Ț
              -art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările i ș
completările ulterioare;
              -art.28  din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/19 ianuarie 2011, cu modificările i completările ș
ulterioare,

În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b),art.139 alin.(1) i ț ș
ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul ț ț
administrative,

Consiliul local al comunei Chi laz ș

-H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se aprobă Planul de ac iuni i lucrări de interes local pentru persoanele apte deț ș
muncă din familiile beneficiare de ajutor social din comuna Chi laz pentru anul 2022, conformș
anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2.-a) Eviden a orelor de muncă se va ine într-un registru special.ț ț
                       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  încredin eazăț
viceprimarul comunei Chi laz.ș

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică cu:
                       -Institu ia Prefectului-jude ul Bihor;ț ț
                       -Primarul i viceprimarul comunei Chi laz;ș ș
                       -se  publică în Monitorul oficial local al comunei.
             Pre edinte de edin ă,ș ș ț
               Gavril Demjen                                                                                                       
                                                                                                                       Contrasemnează,     
                                                                                                                        Secretar general,  
                                                                                                                             Ioan Tiriteu  
Nr.18 din 4 martie  2022. 


