
                                                        

HOTARAREA Nr. 3/2020
privind aprobarea Planului de ac iuni i lucrări de interes local întocmit conformțiuni și lucrări de interes local întocmit conform și lucrări de interes local întocmit conform

prevederilor Legii nr. 416/2001, aferent anului 2020

Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui Pletea Benone primarul comunei Ibăne ti din care rezultăști din care rezultă

necesitatea aprobării Planului de ac iuni i lucrări de interes local întocmit conformțiuni și lucrări de interes local întocmit conform ști din care rezultă
prevederilor Legii nr. 416/2001;

- în conformitate cu prevederile art. 29, alin.(1) i (2) lit.”a” i alin.(3) din Legea nr.ști din care rezultă ști din care rezultă
416/2001 privind venitul minim garantat;

- În temeiul art.129, alin.(2) coroborat cu alin.(4), lit.”g”, ale art.139, alin.(1) şi alin.(3),
lit.”a”  şi  ale  art.196,  alin.(1),  lit.”a” din Ordonan a de Urgen ă nr.57/2019 privindțiuni și lucrări de interes local întocmit conform țiuni și lucrări de interes local întocmit conform
Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Ibăne ti, Jude ul Vaslui,ști, Județul Vaslui, țul Vaslui,

HOT  ĂRĂ TE:ȘTE:  

Art.1.  Se aprobă  Planului  de  ac iuni  i  lucrări  de  interes  local  aferent  anului  2020,țiuni și lucrări de interes local întocmit conform ști din care rezultă
întocmit  conform  prevederilor  Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat  conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  Secretarului  Comunei
IBĂNE TI,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  Primarului  Comunei   IBĂNE TI  i  PrefectuluiȘTI, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNEȘTI și Prefectului ȘTI, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNEȘTI și Prefectului ști din care rezultă
jude ului VASLUI  i se aduce la cuno tin ă publică prin afi area la sediul primăriei.țiuni și lucrări de interes local întocmit conform ști din care rezultă ști din care rezultă țiuni și lucrări de interes local întocmit conform ști din care rezultă

            
Această hotărâre a fors aprobată cu un număr 10 voturi din 10 consilieri prezenţi.

    PRE ENINTE DE EDINȘTI, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNEȘTI și Prefectului ȘTI, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNEȘTI și Prefectului ȚĂ                                Dată astăzi.
Consilier:                                                                                                                        13.01.2020

       Bodroghină Vasile

   Contrasemneaz  ă:  
                Secretarul Comunei Ibăne ti, ști din care rezultă

                                                                                                     Pîrlog George 

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNE TIȘTE:


