
Președinte de ședință,
Vasile MITRE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BICAZ,

Niculaie TĂMĂSAN
cu atribuții delegate specifice secretarului general

        Consiliul Local al comunei Bicaz întrunit în şedinţa ordinară la data de 27 februarie 2020;

        Avand in vedere expunerea de motive   prezentata de domnul primar Mitre Dorin

        Avand in vedere raportul Compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului primarului comunei Bicaz

    Avand in vedere avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privatal comunei , urbanism, lucrari publice , agricultura, silvicultura, gospodarire comunala, protectia mediului, prestari
servicii si comert   din cadrul Consiliului Local si ale secretarului comunei ;

In baza  prevederilor art.6 alin 7 si 8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat modificata si  completata;

            -In temeiul prevederilor articolului 129  alineatul (2) litera ( b) si (d)  aliniatul (4) lit.(a),alin7 lit(b)  ale   art.139 alin.1 si art.196
alin (1) lit.( a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTARASTE:

 

ART. 1-  Se aproba “Planul de actiuni si Lucrari de interes local pe anul 2020”  in vederea aplicarii legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare  conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare  

ART. 2- Prezenta  hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica : 

·        Institutiei prefectului judeţului Maramureş;

·       Agentiei Judetene pentru Plata si Inspectie Sociala   Maramures

·       Personalului de asistenta sociala   din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

·       Viceprimarului comunei ;

·       Dosar sedinta ;

ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ

HOTĂRÂREA
nr. 6 din 27.02.2020

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea aplicarii Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat PE ANUL 2020
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