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                                                     H O T  R Â R E A  NR.12 
                                                            din 29 aprilie 2013 
 privind aprobarea Programului cuprinzând lucr rile edilitar-gospod re ti    care vor fi executate de 
c tre beneficiarii venitului minim garantat i de c tre  persoanele care vor fi obligate prin sentin  
judec toreasc ,s  presteze    munc  în folosul comunit ii 
 
 
                    Consiliul local al comunei Che ani,jude ul Mure ,în edin a ordinar , 
                    V zând Programul cuprinzând lucr rile edilitar-gospod re ti care vor fi executate de 
c tre beneficiarii venitului minim garantat i de c tre persoanele care vor fi obligate prin sentin  
judec toreasc  s  presteze munc  în folosul comunit ii în anul 2013, 
                   Raportul comun de avizare al comisiilor locale de specialitate din cadrul consiliului 
local, 
                  Prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificat  prin Legea 
nr.276/2010 precum i art.9 din OUG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor,cu 
modific rile i complet rile ulterioare, 
                  În temeiul prevederilor art.36(2) ,  art.45(1) i art.115 alin.1. lit.b. din Legea nr.215/2001 
priivind administra ia public  local , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, 
                  
                                                            Hotărăște: 
 

               Art.1. Aprob   Programul cuprinzând lucr rile edilitar-gospod re ti care vor fi executate 
de c tre beneficiarii venitului minim garantat i de c tre persoanele care vor fi oligate prin sentinta 
judec toreasc ,s  presteze munc  în folosul comunit ii, în anul 2013,conform anexei,care face 
parte integrant  din prezenta. 
 
              Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri se înredin eaz  Dl.Ilea 
Cornel-  viceprimarul comunei . 
 
             Art.3. Prezenta hot râre se va comunica în termenul legal, prin grija secretarului UAT 
Chetani: 

- Institu iei Prefectului - Judetul Mures 
- Primarului comunei 
- Spre afi are 

 
 
               PRE EDINTE DE EDIN                                                       Contrasemneaz  
                              CONSILIER                                                                     SECRETAR 
                             Dan Aron                                                                        Crefelean  Ioan 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 11 consilieri din numărul total de 11 consilieri prezenți la ședință 
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