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PLAN DE ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019
întocmit in conformitite cu prevederile art 6,alin2 si art 7 din Legea nr 416/200 lj&rivind
venitul minim garanţi ,cu modificările si completările ulterioare
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Persoanele beneficiare d ajutor social in baza Legii nr 416/2001 privind venitul:
garantat,cu modificările | i completările ulterioarelor presta lucrări si acţiuni in folo|
comunităţii in limita orelpr stabilite in fisa de calcul si nu mai mult de 8 ore pe zi, ci
respectarea stricta a norn elor de securitate si protecţia muncii întocmita de functior
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