
R O M Â N I A                                                                                                           PROIECT 
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL DETA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                        Avizat pentru legalitate  
                                                                                                                                    SECRETAR
                                                                

H O T Ă R Â R E A

                           privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016 .

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
              Având în vedere referatul nr. 689/2016 al Compartimentului Asistenţă socială  şi relaţii cu  
publicul al Primăriei oraşului Deta prin care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 
local pe anul 2016, pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor majore, apte de muncă, care prestează 
acţiuni ori lucrări de interes local, expunerea de motive a Primarului oraşului Deta nr. 697/2016, precum şi 
rapoartele de  avizare ale Comisiei Sociale şi Comisiei Urbanism ;
              În conformitate cu art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu  
modificările şi completările ulterioare ;
              În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

              Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2016 pentru repartizarea 
orelor de muncă persoanelor majore, apte de muncă, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :

                          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
                          - Primarului Oraşului Deta ;
                          - Compartimentului Administraţie publică locală al Primăriei oraşului Deta ;
                          - Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor şi 
administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta ;
                          - Compartimentului Asistenţă socială şi relaţii cu publicul al Primăriei oraşului Deta ;
                          - Activităţii de Gospodărirea oraşului a Primăriei oraşului Deta ;
                          - prin afişare şi publicare pe site-ul Primăriei oraşului Deta www.detatm.ro .

I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.

http://www.detatm.ro/
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