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Privind ,, Aprobarea Planului de muncd al qoferului ce deserveqte tractorul

pentru luna iulie 2019 ,,.

Consiliul Local al Comunei Pieleqti, judelul Dolj, intrunit in qedinld

ordinari in data de 27.06.2019 gi avdnd in vedere:

- proiectul de hotdr6re privind aprobarea Planului de munci al Eoferului
ce deserveqte tractorul pentru luna iulie 2019

- avizul favorabil al Comisiei pentru Muncd qi Proteclie SocialS din
cadrul Consiliului Local al Comunei Pieleqti

- Planul de muncd inregistrat sub nr 6014125.06.2019 qi intocmit in
cauzd, de cdtre d-ul Dicd Dan Viorel in calitate de Primar al Comunei
Pieleqti.

- prevederile art 36 alin 1 qi alin 2litb gi d, art 36 alin 4litf,ar136 alin
6lit apunctele 11, 13, 16, din Legea nr 21512001Legea Administraliei
Publice Locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare

- prevederile art 45 alin 1 din Legea nr 21512001 Legeia Administraliei
Publice Locale cu modificbrile gi completdrile ulterioare

HOTARA$TE

Art 1. Se aprobd Planul de munci pentru luna iulie 2019 al qoferului ce

deserveqte tractorul achizilionat de Primdria Comunei Pieleqti; plan ce este

relinut in Anexa nr 1gi ce face parte componentd din prezenta hotirAre.
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Art 2. De ducere Ia indeplinire a prezentei hotir6ri r6spunde d-ul
Dumitrescu Tudor in calitate de qofer in cadrul Primariei Comunei pieleqti.

Art. 3. Prezentahotdr6re se comunicd :

- Instituliei Prefectului Judelului Dolj
- D-ului Dumitrescu Tudor in calitate de sofer

n Comunei pieleqti

- Compartimentelor de specialitate din cadrul
Pieleqti, judelul Dolj

in cadrul Primdriei

Primiriei Comunei

Pregedinte de qedint5

Vulcinescu Jean
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Adoptatd in qedin{a din data de27.06.2019

Cu un numdr de _ voturi din numdrul total de 13 consilieri in func{ie
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Anexa lla HCL Pieleqti

nr {o8 lz7.06.2019

Planul de munci pentru luna iulie 2019 al qoferului ce deserveqte tractorul

chizilionat de Primdria Comunei Pielegti

Curilenie pe raza Comunei Pieleqti.

Tdiere iarbd in zonele adiacene drumurilor comunale

Lucriri de combatere a ambroziei prin erbicidare
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