
privind aprobarea Planului de actiunisi lu' 
fiefectuate de cdtre persoanele apte de

primaria_

Legi i  nr .416 din 2001,

.AvAnd in vedere nota de
comunei Tiganasi, initiatorul proiectului de h

Avdnd in vedere referatul inregistrat
compartimentulde asistenta sociala din ca

Avdnd in vedere avizul favorabil al

al comunei Tiganasi, judetul lasi;
Av6ndln vedere art. 6 alin'(2) din

completeazaLegea nr. 416 din 2001, privind

Avdnd in vedere art. 23 din H'G' nr'

metodologice de aplicare a Legii nr' 416 din
Av-dnd in vedere Legea nr' 544 din

interes Public;
Avdnd in vedere disPozitiile art'

transparenla decizionald in administratia pt
' 

nvanO in vedere dispozitiile Legii nr'

legislativa, cu modificarile si completarile ul
- 

Avdnd in vedere prevederile Legii

locale, cu modificirile 9i completdrile ulterio
Avdnd in vedere avizul favorabil

Consiliului local al comuneiTiganasi, judetul
Avdnd in vedere dispozitiile art' 36

l i tera a, pct.2 si in temeiul art '45, alin'1 din
punti.t locala, cu modificarile s icompletaril

Art.1. Se aProbd Planul de actiu

vor fi effiate de citre persoanele apte

Legii nr. 416 din 2001, privind venitul min garantat, modificata si completatQ de Legea

ROMANIA
CONSIUULLOCALAL I'GA'VAS'

venitul minim garantat.

Consil iul localal com Tiganasi, judetul lagi;

i de interes local pentru anul 2016 ce vor
ncd. beneficiare de ajutor social pftrivit

prezentati 9i suslinutd de cdtre primarul
rdre;
nr. 206 din 12.01 .2016 intocmit de catre
institutiei;
risiilor de specialitate ale ConsilirJrlui local

Legea nr. 276 din 2010 care mQdifica si

venitul minim garantat;
.099 din 2O0i pentru aprobarea {'lormelor

1001 privind venitul minim garant-at;
iOOl'privind liberal acces Ia infofmatii de

din Legea nr. 52 din 2003, Privind

din 2000 cu privire la normele dp tehnica

2006 privind finantelg Publice

de specialitate al comisiilor

r1in.(Z) litera a) gialin. (4), litera {), alin' 6'
L"gd" nr. 215 din 2001 privind adfiinistratia
ulterioare,

A s t e :
si lucriri de interes local pe anql 2016 ce
munca, beneficiare de ajutor so$ial potrivit

JUDETUL IASI
TeVfax:

A R

H O T A



ff. 276 din 2010, prevazut in anexa nr. I
hotirdre.

Art2. Cu ducerea la indePlinire a
viceprimarul comunei Tiganasi si Compartimentul

Art.3. Secretarul comuneiva comunica I
lagi pentru exercitarea controlul de legalitate,
persoanelor responsabile pentru aplicarea Legii
sediul institutiei.

Presedinte de sedinta,
Consilier,

xS

face parte integrantd din

prezentei hotarari se
asistenta sociala din cadrul i

hotirAre lnstitutiei Prefectului -
comunei Tiganasi, vicePri

nd venitul minim garantat si o va

Data astazi, 20 ianuarie 2016

Contrazemneaza conf. aft. Ll7,

din Legea nr. 215 din 2001

judetul
rarului,
rfisa la

secfi!a
starica 

))ffi



Sos .Principala nr. 1 Tiganasi, judetul lasi 7075

E-mail :  primaria com tiganasi@vahoo'com

COMUNA TIGANASI
JUDETUL IASI
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Compartimentul de Asistenta sociala
Nr.?tr$ din 12.01 .2016

PLAN DE L

:TeliFax 0232299072

Aprobat
Ec.

ANUL 2016

ntm

1 .

2 .

3 .

6 .

7 .

4 .
5 ,

Deszapezirea drumurilor satesti (1
pentru persoanele cu dizabilitati si
becolmatarea si curatarea rigole

Stejarii;
Luirari de intretinere, moderni
Tiganasi ( fantani, poduri si podete

B. Aite lucrari de util itate publica'

rcuri,alei pietonale, zone greu qccesibile
rtrani,etc) ;
, poduri si podete aferg{l drumurilor
ratb Oru 24 C , comunale DC B qi DC 9;
ului vegetal de pe cursurile d0 apa din

infrumutesare in cadrul comunei

Intocmit,

judetene DJ 282 C, drumurilor
lgienizarea si indePartarea m
comuna Tiganasi;
Varuit arborii de Pe marglnea rilor DJ 282C si DN 24;

Lucrari de curatenie si igie in incinta iarmarocului din localitatea

Cirniceni ;
Curatenie in cimitirele din satele : nasi. Cirniceni, Mihail Kogalrl iceanu si

lre sl
etc.) ;

0LTfr,flilj-,it
r' Tls6\f'd,{i$i a

WxrV


