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                  Privind aprobarea planului de ac
de ajutor social din comuna Ceica,pentru repartizar ea orelor de munca persoanelor apte 
de munca din familiile beneficiare de

  Ținând cont de   proiectul de hot
Livia – primarul comunei Ceica  prin
repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social, înso
de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceica 
comisei de specialitate din cadrul consiliului local ,
          Văzând  dispoziţiile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare 
metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 
nr. 50/2011, cu modificările şi complet
Civil,  
         Ținând cont de Legea nr.24/2000 privi
actelor normative, republicată, cu modific
          În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen
publică, republicată; 
 În baza  art. 129 alin. 2 litera d )  alin. 
OUG nr. 57/2019  -Codul Administrativ
 Consiliul local al comunei Ceica ,
 

 Art. 1  Se aproba Planul de ac
de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ceica
integrantă din prezenta hotărâre.
           Art. 2  În funcţie de prioritati , lunar beneficiarilor  de ajutor social
munca la care sunt obligaţi și volumul  lu
 Art. 3  Prezenta hotărâre se comunica cu :
 - Instituţia Prefectului Jude
 - A . J.P.S. BIHOR, 
 - Compartiment asistenta 
 - Afişat public.  
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HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea planului de ac ţiuni si lucr ări de interes local  beneficiarilor 
de ajutor social din comuna Ceica,pentru repartizar ea orelor de munca persoanelor apte 
de munca din familiile beneficiare de  ajutor social,aferente anului 20 2

inând cont de   proiectul de hotărâre iniţiat și prezentat de către do
primarul comunei Ceica  prin care se propun acţiunile și lucrările  de interes local pentru 

repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social, însoţit de raportul compartimentului 
de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceica și de raportul de avizare 
comisei de specialitate din cadrul consiliului local , 

iile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
ările ulterioare şi ale art. 28, alin. (2), lit. a) şi alin. (3) din 

metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 
şi completările ulterioare; precum și  Legea 287/2009 privind Codul 

inând cont de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativ
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizional

alin. 2 litera d )  alin. 7 litera b , art. 139,alin.1 și art.1
Codul Administrativ, 

Consiliul local al comunei Ceica ,  

HOTĂRĂȘTE: 
 

Se aproba Planul de acțiuni de  interes local ce vor sta la baza repartiz
de munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Ceica,pe anul 2021 

ărâre.. 
ie de prioritati , lunar beneficiarilor  de ajutor social li se vor stabili orele de 

și volumul  lucrărilor pe care le vor executa în anul 2021 .
ărâre se comunica cu : 

ia Prefectului Judeţului Bihor , 

Compartiment asistenta sociala. 

                                                                                             CONTRASEMNEAZ
PRESEDINTE                                                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                 DOREL OCTAVIAN GOLDEA

.                                                     Consilieri Total  
                                                                                            Nr.consilieri prezen
                                                                              Hotărâre adoptată cu:12 

jud .Bihor 
Ceica,Str.Principală, nr .67 

0259/324464 
 

primaria.ceica@cjbihor.ro 
comunaceica@gmail.com 

ri de interes local  beneficiarilor 
de ajutor social din comuna Ceica,pentru repartizar ea orelor de munca persoanelor apte 

21 

tre doamna Șovre Ana 
rile  de interes local pentru 

it de raportul compartimentului 
i de raportul de avizare al 

iile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
i alin. (3) din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 
Legea 287/2009 privind Codul 

 legislativă pentru elaborarea 

a decizională în administraţia 

art.196,alin.1,lit.a) din 

local ce vor sta la baza repartizării orelor 
pe anul 2021 care face parte 

li se vor stabili orele de 
rilor pe care le vor executa în anul 2021 . 

CONTRASEMNEAZĂ 
GENERAL AL COMUNEI 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

Consilieri Total  – 13, 
Nr.consilieri prezenţi -  12 

 voturi pentru 
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PLAN   ANUAL  DE  ACTIUNI  

AL  COMUNEI  CEICA

pentru repartizarea orelor de munca persoanelor apte de munca

din familiile beneficiare de ajutor social,

 

             a) . desfundarea santurilor din cadrul drumurilor comunale în zonele extravilane.

 b).  strângerea tuturor de
localităţilor ce compun comuna Ceica. 

 c). executarea lucrărilor de împrejmuiri la obiectivele publice :
piaţa agroalimentara, târg pentru animale 

          d).  Strângerea molozului rezultat la obiective de investi

 e). curatarea , tăierea vegeta
zona  extravilana 

 f). participarea la acţiunile de desz
din comuna. 

 g). participarea la acţiunea de taiere a lemnelor de foc necesare unitatilor 
comuna,precum și la Primăria Ceica.

 h). participarea la acţiunile de cur

           i).Igienizarea satelor apartinatoare comunei Ceica
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                                                                            Anexă la HCL nr.5 d

PLAN   ANUAL  DE  ACTIUNI  ȘI   DE  INTERES   LOCAL

AL  COMUNEI  CEICA  PE ANUL  2021. 

 

 

repartizarea orelor de munca persoanelor apte de munca

din familiile beneficiare de ajutor social,din comuna Ceica aferente anului 20

a) . desfundarea santurilor din cadrul drumurilor comunale în zonele extravilane.

or deșeurilor de pe spațiile  publice din zonele extravilane aferente 
ilor ce compun comuna Ceica.  

ărilor de împrejmuiri la obiectivele publice : scoli, c
a agroalimentara, târg pentru animale și curățarea acestora de deșeuri 

d).  Strângerea molozului rezultat la obiective de investiții din comuna.

ierea vegetaţiei din locurile publice , parcuri acostamente drumuri din 

ţiunile de deszăpezire în perioada de iarna a tuturor spatiilor publice 

ţiunea de taiere a lemnelor de foc necesare unitatilor 
ăria Ceica. 

ţiunile de curățare și lucrările care se efectuează

i).Igienizarea satelor apartinatoare comunei Ceica 

.Bihor 
Ceica,Str.Principală, nr .67 

0259/324464 

primaria.ceica@cjbihor.ro 

din 28.01. 2021. 

DE  INTERES   LOCAL  

repartizarea orelor de munca persoanelor apte de munca 

aferente anului 2021. 

a) . desfundarea santurilor din cadrul drumurilor comunale în zonele extravilane. 

iile  publice din zonele extravilane aferente 

scoli, cămine culturale, 
  

ii din comuna. 

stamente drumuri din 

pezire în perioada de iarna a tuturor spatiilor publice 

iunea de taiere a lemnelor de foc necesare unitatilor şcolare din 

rile care se efectuează la piața Ceica 


