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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local
pentru anul 2016, stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001
Consiliul Local al Comunei Satchinez ,întrunit în sedință extraordinară în data de : 18.01.2016 ;
Având în vedere :
- expunerea de motive și raportul de avizare favorabil a comisiei de specialitate
- prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin.2 lit."d", coroborat cu alin.6 lit.a pct.2 al aceluiasi articol ,din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile art.28 alin.(2) si (3) din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
În temeiul prevederilor art.45alin.l și art.115 pct 1,lit „b’’ din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2016, stabilite în
conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001, la nivelul comunei Satchinez, conform
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, domnul Chircea
Sorin- Constantin, șef formație muncitori și Compartimentul de Asistență Socială din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Satchinez.
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișarela sediul instituției şi se
comunică prin grija secretarului comunei , Instituţiei Prefectului judetului Timiș în conformitate
cu art.115 pct.3 lit.,,a" si ,,b"din Legea nr.215/2001 privind administratia publică
locala,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare
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