
JUDETUL DOLJ
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HoTARAREA NR ,3
DIN DATA DE 30.05.2019

Privind ,, Aprobarea Planului de muncd a buldoescavatoristului

pentru luna iunie 2019 ,,.

Gonsiliul Local al Comunei Pieleqti, judelul Dolj, intrunit in gedinld
ordinard in data de 30.05.2019 qi avdnd in vedere:

Proiectul de hotdr6re privind Aprobarea Planului de muncd a
buldoescavatoristului pentru luna iunie 20L9
avizul favorabil al Comisiei pentru Muncd gi Proteclie Sociald din
cadrul Colsiliului Local al Comunei Pieleqti
Planul de munc6 al buldoescavatoristului nr 4882116.05.2019 formulat
in cauzd de c6tre d-ul DicI Dan Viorel in calitate de Primar al
Comunei Pielegti prin care propune spre aprobare membrilor
Consiliului Local Pieleqti planul de muncd al buldoescavatoristului
pentru luna iunie 2019.
prevederile art 36 alin I qi alin 2litb qi d, art 36 alin 4 lit f, art 36 alin
6lit a punctele 71, 13,16, din Legea nr 21512001Legea Administratiei
Publice Locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare
prevederile art 45 alin I din Legea nr 21512001 Legea Administratiei
Publice Locale cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HOTARA$TE

Art 1. Se aprob[ Planul de muncd pentru luna iunie 2019 al

buldoescavatoristului, plan ce este re(inut in Anexa nr l, ce face parte

componentd din prezenta hotdr6re.

Art 2. De ducere la indeplinire a prezentei hotdrdri r6spunde d-ul Simion
Ionel in calitate de muncitor calificat- buldoescavatorist in cadrul Prim6riei
Comunei Pielegti.
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Art.3 Prezentahotdrdre se comunicd :

- Instituliei Prefectului Judelului Dolj

- COmpartimentelor de specialitate din cadrul Primiriei Comunei

Pieleqti

D-ului Tarcomnicu Iliu!6 in calitate de viceprimar al Comunei PieleEti,

. 
judelul Dolj

Preqedinte

VulcSnescu

&(
Nr. 5J

Adoptatd in qedinfa din data de 30.05.2019

Cu un num[r d" /3 voturi din numdrul total de 13 consilieri in funclie
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Anexa nr 1 la IJCL Pieleqti

Nr €_lro.os.zotg

Planul de muncd pentru luna iunie 2019

al buldoescavatoristului

ActivitSli de curdlenie in Comuna Pieleqti

Reparalii drumuri prin intinderea de pietrd

- Sdpat qanluri laterale Pe DJ 641


