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HoTARAREA NR 'otr

DIN DATA DE, 22,11,2018

Privind ,, Aprobarea Planului de muncd a buldoescavatoristului

pentru luna decembrie 2018,,.

Consiliul Local al Comunei Pieleqti, judetul Dolj, intrunit in gedin!6

ordinard in data de 22.1 1.2018 gi avdnd in vedere:

- proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului de muncl a
buldoescavatoristului pentru luna decembrie 201 8

- avizvl favorabil al Comisiei pentru Munci gi Protec{ie Social6 din
cadrul Consiliului Local al Comunei Pielegti

- Planul de munci al buldoescavatoristului inregistrat sub nr
L1777/20.11.2018 qi intocmit in cauzd de cdtre d-ul Dicd Dan Viorel in
calitate de Primar al Comunei Pielegti.

- prevederile art 36 alin I gi alin 2 litb gi d, art 36 alin 4 lit f, art 36 alin
6lit a punctele 11,13,16, din Legea nr 21512001 Legea Administra{iei
Publice LocAle cu modificdrile gi completdrile ulterioare

- prevederile art 45 alin 1 din Legea rc 2L512001 Legea Administrafiei
Publice Locale cu modificdrile qi completirile ulterioare

HoTARA$rE

Art 1. Se aprobE Planul de muncd pentru luna decembrie 2018 al
buldoescavatoristului, plan ce este re[inut in Anexa nr t, ce face parte
componentd din prezerrta hotdrdre.

Art 2. De ducere la indeplinire a prezentei hotdrdri rEspunde d-ul Simion
Ionel in calitate de muncitor calificat - buldoescavatorist in cadrul Prim6riei
Comunei Pielegti.
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Art. 3. Prezentahot6rdre se comunicE:

- Institutiei Prefectului Judelului Dolj
- D-ului Simion Ionel in calitate de muncitor calificat

buldoescavatorist in cadrul Primdriei Comunei Pielegti
- Compartimentelor de specialitate din cadrul Primdriei Comunei

Pieleqti, judeful Dolj

secretar

C6!u Florian

Nr./CIP'

Adoptatd in gedinla din data de22.11.2018

Cu un numdr de ll voturi din numdrul total de 13 consilieri in func{ie

Preqedint e de qedingfi/
( -.-
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1. Activitdli de curdlenie pe raza Comunei Pieleqti
2. Decolmatarea qanlurilor comunale

3. Desz6pezire pe strSzile comunale

Anexa nr 1 la HCL
Pieleqti

nr lN 122.11.2018

Planul de lucr6ri ce vor fi efectuate de buldoescavatorist

pe luna decembrie 2018 ,,.




