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HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate 

de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 

 

Consiliul Local al Comunei Tulca, judeţul Bihor, intrunit in sedinta ordinara in data de 

31.01.2022 

In temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

Examinând referatul de specialitate nr 258/20.01.2021 al compartimentului de asistenta 

sociala din Primaria Comunei Tulca, prin care se propune aprobarea planului de acţiuni şi lucrări 

de interes local ce urmează a fi executate de beneficiarii de ajutor social, pe anul 2022;  

În conformitate cu dispoziţiile art.6 alin. (2)-(10) din Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările lterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 

alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 

alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art. 1 Se aprobă planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi executat de 

beneficiarii de ajutor social, pe anul 2022, conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte 

integrantă din aceasta.  

Art. 2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul de 

asistenta din cadrul Primariei Tulca 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu : 

-Institutia Prefectului Judetului Bihor,  
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-compartimentul de asistenta sociala,  

-dosar special,  

- Se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul primariei si pe site https://primaria.tulca.ro/ 
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Nr.  6 / 31.01.2022 

adoptată azi 31 ianuarie 2022 cu  11 voturi pentru  ,  

0 abtinere si 0 voturi impotriva 

din  11 consilieri prezenți, din totalul de 11 consilieri in funcție. 
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