ROMANIA
JUDETUL COVASNA

COMUNA ARCUS
CONSILIUL LOCAL

HOTAnAREA

Nnfi.lzorz

local pentru repartizarea orelor de munci
privind aprobarea planului de acfiuni sau de lucrrri de interes
din comuna Arcus pentru anul 2018
pentru beneficiarii de ajutor social, respectiv de ajutor de incluziune

Consiliul local al comunei Arcuq, judetul Covasna'

intrunit in qedinla

sa

publicl ordinara din

lb ' 1 l '2017 '

a Primarului comunei Arcus privind aprobarea planului
Analizdnd proiectul de hotardre qi expunerea de motive
de ajutor social ' respectiv
repartizareaorelor de munc6 pentru beneficiarii
de acJiuni sau de lucrdri de interes local pentru
pentru anul 2018 '
de ajutor de incluziune din comuna Arcus

raportul compartimentului de autoritat'"
vedere raportul de specialitate al comisiei de specialitate,
comunei Arcuq'
tutelard gi de asisten{[ social6 9i avizul secretarului
AvAnd

in

inbaza Prevederilor:

minim garantat ,cu modificSrile 9i completSrile ulterioare;
-art.6 alin.(7) din Legea nr.4l6l200lprivind venitul
de aplicare a prevederilor
_art.2galin.3 din anexa la HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice

modificirile 9i completarile ulterioare;
Legii nr. 4l6l2xllprivind venitul minim garantat, cu
.art.61alin'(l)dinLegearu'.|96120]16privindvenitulminimdeincluziune,

lit'
punct 2 9i alin.(9), art.45 alin'(l) qi art' I l5 alin'(1)'
in temeiul prevederilor arr.36 alin. (2) lit. d, alin.(6) Iit.a)
ulterioare'
publica locala republicata, cu modificarile si completarile
b) din Legea w.2lill2xllprivind administratia

HOTAnA$rE:
local pentru repartizarea orelor de munc6pentru
Se aprobaplanul de acjiuni sau de lucrdri de interes
parte integrantd
luna ianuarie 201g, confonn anexei nr.l ,care face
beneficiarii de ajutor social din comuna Arcus pentru

Art.l.

din prezenta hotarire'

local pentru repartizuea orelor de muncd pentru
Art.2. Se aprobi planul de actiuni sau de lucrdri de interes
nr'2'
pentru perioada februarie-decembrie 2018' conform anexei
beneficiarii de ajutor de incluziune din comuna Arcus
care face parte integranti din prezenta hotdrdre'

Art.3.Cuaducerealaindeplinireaprezenteihotdrdriseinsdrcineazdd-ulPrimaral
compartimentul de autoritate tutelard qi de asisten[6 social6'
Arcus, la$.1 1.2017
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