ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA MITRENI
HOTARARE
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local la comuna Mitreni, judetul Calarasi pe anul
2021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CALARASI întrunit in şedinţa ordinara, astăzi,
21 ianuarie 2021
Având in vedere :
- referatul de aprobare nr intocmit de catre Primarul comunei Mitreni, domnul Ciprian-Constantin Panait, nr.
264/15.01.2021;
- raportul de specialitate nr. 263/15.01.2021 prin care, doamna consilier, Iosif Marilena si domnul referent Nastase
Ion propun Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021;
- - avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat
cu nr. 22/21.01.2021;
- - avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism,
protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 23/21.01.2021;
- - avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați social-culturale,
culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa Consiliul local al comunei Mitreni,
inregistrat cu nr. 24/21.01.2021;
- prevederile art. 6 alin. (7) si alin.(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si
completata;
- prevederile art. 6 alin. (7) si alin.(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si
completata;
- prevederile art. 28 din HGR nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local la comuna Mitreni, judetul Calarasi, pe anul 2021,
conform anexei ce face parte integranta din prezentul proiect de hotarare;
Art.2. Primarul, viceprimarul si aparatul financiar contabil vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii ;
Secretarul comunei va lua masuri de afişare si comunicare a prezentului proiect de hotărâre celor interesaţi.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TRĂZNITU DUMITRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
Nr. 7
Adoptata la comuna Mitreni
Astazi 21 ianuarie 2021

Nr. consilieri:13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 13

