
ORAŞUL   ŢICLENI
Consiliul Local al Oraşului Ţicleni

Adresa: Strada Petroliştilor,  nr. 769, oraşul Ticleni,
 judetul Gorj,    cod poştal  215600, România
Tel: +40.253.234361   Fax: +40.253.234333

E-mail: primaria_ticleni@yahoo.com
www.primarieticleni.ro

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-  art. 6 alin 7 din  Legea 416/2001  privind venitul minim, cu modificarile și completările

ulterioare;

              - art. 36 alin. (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 2, pct. 9 și pct. 16 din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

     Luând act de:

 - Referatul de aprobare al Primarului Orasului Ticleni, în calitatea sa de iniţiator;    
 - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Orasului Ticleni; 

           -   Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ticleni;
           - Proiectul de hotărâre;

În temeiul prevederilor art.139. alin 1 coroborat cu art.196 alin. 1, lit a) din din OUG

nr.57/2019 privind Codul Administrativ

   Consiliul Local al Orașului Țicleni 

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 -  Se aprobă planul de acţiuni sau lucrări de interes local ce se vor executa în anul 2022

de către persoanele apte de muncă, conform Legii  nr.416/2001, cu modificarile si  completarile

ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Hotărârea nr.3/31.01.2022

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor executa în anul
2022 de către persoanele apte de muncă, conform Legii nr. 416/2001 – Legea venitului minim

garantat, cu modificările și completările ulterioare

http://www.primarieticleni.ro/


Art. 2  –  Primarul orașului Țicleni și compartimentele  de resort din cadrul aparatului de

specialitate al acestuia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.  3  –  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Institiţiei  Prefectului  Judeţului  Gorj,  Primarului

Orasului Țicleni,  compartimentelor de  resort din cadrul  aparatului  de specialitate al  Primarului

Orașului Țicleni, se publică pe site si se afișează la avizierul instituţiei. 

Adoptată in ședinţa Consiliului Local Țicleni din data de 31.01.2022, cu 12 voturi pentru,  0 voturi împotrivă, 

1 abţineri , prezenţi fiind 13  din totalul de 13 consilieri locali in funcţie.

                                                                                                            

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DĂNESCU GHEORGHE

………………….…………………

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL

ORAȘULUI ȚICLENI

Tuță Adina Elena

…………………………….…………
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