
privind aprobarea cuantumului lunar pentru o
efectuate de persoanele apte de munca,

Gonsil iul Local al comunei

Avind in vedere referatul intocmit
aparatuluide specialitate al primarului comu

Avand in vedere Nota de
Primarul comunei Tiganasi, judetul lasi;

Avand in vedere prevederile art.g, 1
venitul minim garantat, cu modificarile si com

Avdnd in vedere art. 6 alin.(2) din
Legea nr. 416 din 2001, privind venitul minim

AvAnd in vedere art.15 si 23 din H.G
metodologice de aplicare a Legii nr. 416 din
H.G. nr. 57 din 2012:

Tinand cont de prevederile Legii nr.S2
caracter ocazional desfasurate de zilieri. cu m(

Avand in vedere prevederile Legii nr.
de interes public;

Avand in vedere dispozitiile art. 6 din
decizionala in administratia publica locala;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.
legislativa, cu modificarile si completarile ulter

Avdnd in vedere avizul favorabil al
al comunei Tiganasi, judetul lasi;

Avdnd in vedere dispozitiile art. 36 ali
pct.2 din Legea nr.215 din 2001, privind
completarile ulterioare;

In temeiul art.45, alin.1, coroborate cu
administratia publicd locald, cu modificarile si

CONSILIUL LOCAL AL
JUDETUL

primaria_com_

T A

I'GA'VAS'

nr.1
persioana reprezentand munci ocazionale

de ajutor social, valabil pentru anul 2016.

nasi, judetul lagi;

Compartimentul de Asistenta Sociali din cadrul
Tiganasijudeful lagi nr. 2OTpA16;
re si Proiectul de hotarare intocmite de catre

si 22 din Legea nr.416 din 2001, cu privire la
ulterioare;

nr. 276 din 2010 care modifica si completeaza
antat;

nr. 1.099 din 2001 pentru aprobarea Normelor
1 privind venitul minim garantat, modificata prin

din 2011 privind exercitarea unor activitati cu
si completarile ulterioare:

din 2001 cu privire la liberulacces la informatiile

nr. 52 din 2003 cu privire la transparenta

din 2000 cu privire la normele de tehnica

ilor de specialitate al comisiilor Consiliului local

(2) litera a) gi alin. (4), litera d), alin. 6, litera a,
tratia publici locali, cu modificarile si

115, alin.2 din Legea 21S din 2001privind
rile ulterioare:



Art.1. Se aproba cuantumul lunar
ocazionale efectuate de persoanele apte de
anul2016, in suma de 75 le i .

Art.2. Primarul comunei Tiganasi,
asistenta sociala vor duce la indeplinire

Art.3. Secretarul comunei Tiganasi va
judetul lasi pentru exercitarea controlului
Compartimentului financiar-contabil si
publicitatea acesteia la sediul institutiei si com

Presedinte de sedinta,
Consilier,

/ \
\?.

H O T An A g r e :

o singura persoana reprezentand munci
beneficiare de ajutor social, valabil pentru

mentul financiar - contabil, compartimentul
prezentei hotdrdri;

prezenta hotdrdre lnstitutiei Prefectului -
de legalitate, Primarului comunei Tiganasi,

asistenta socialS, care va asigura si
ui.

Data astazi, 20 ianuarie 2016

Contrazemneaza conf . art. LL7 ,litera ,,a,,
din Legea nr. 215 din 2001

Secfetar,
Starica {irgil- Marius
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