
 CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
       - JUDEŢUL IALOMIŢA-

H O T Ă R Â R  E
privind aprobarea planului de lucrări de interes local ce se vor realiza 

în anul 2017 prin contribuţia beneficiarilor Legii 416/2001

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDEŢUL IALOMIŢA

Analizând
- expunerea de motive prezentată de primarul comunei Moldoveni
- raportul de avizare al comisiei de specialitate 
- anexa nr 1. la proiectul de hotărâre 
- proiectul de hotărâre , iniţiator primarul comunei. 

În conformitate cu
-prevederile  art.  6,  alin.  7,  din  Legea  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu

modificările şi completările ulterioare 
-prevederile  art.28,  alin.3,  din  HG  50/2011  pentru   aprobarea  Normelor  metodologice  de

aplicare a prevederilor legii nr.416/200, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare

-prevederile art. 36, alin.(6), li.a), pct.2 şi art. 45, alin.1, din Legea 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

adoptă prezenta 

 

H O T Ă R Ă RE: 
 

Art.1.  Se  aproba planul  de  lucrări  de  interes  local  ce  se  vor  realiza  în  anul  2017,   prin
contribuţia  beneficiarilor  Legii  416/2001,  conform anexei  care  face  parte  integranta  din  prezenta
hotărâre.

Art.2.  Viceprimarul şi  asistentul social vor asigura ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei. 
Art.3. Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  Prefectului  jud.  Ialomiţa,  în  vederea  exercitării

controlului  de  legalitate  asupra  acesteia  şi  se  va  aduce  la  cunoştinţă  publică  şi  persoanelor
responsabile, prin grija secretarului comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa. 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                               MARIN GHEORGHE 

                                            Contrasemnează ,
                   secretar al comunei Moldoveni,

Mihai Elena Georgiana
                                                                                                                      
Nr. 30
Adoptată la Moldoveni,

         astăzi, 27.12.2016



COMUNA MOLDOVENI                                               ANEXĂ  1 LA H.C.L  30./27.12.2016

JUDEŢUL IALOMIŢA

                     PLAN  DE  LUCĂRI  DE  INTERES  PUBLIC  PENTRU  ANUL   2017

1. Dezăpezirea căilor de acces la următoarele obiective : scoala , primarie,camin cultural,biserica , 
cimitir, locuintele aflate in dificultate. 

2. Strangerea deseurilor curatenie si intretinerea la :

-platforma de colectare a deseurilor 

-Zona statiei C.F.R  

-Străzile localitatii 

-Cursul raului Ialomiţa 

-Teren fotbal 

-Cimitir 

-Islaz

3.  Curatarea deseurilor si a resturilor vegetale din cimitir si de pe langa DJ 201A 

4.  Lucrari de interes local ce vor incepe in anul 2016  pe raza localitatii Moldoveni. 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                               MARIN GHEORGHE 

                                            Contrasemnează ,
                     secretar al comunei Moldoveni,

Mihai Elena Georgiana

                                                                                                                      


	H O T Ă R Â R  E

