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HOTĂRÂRE

Consiliul Local al comunei Şendriceni, judelui Botoşani. întrunit astăzi 29.01.2021 in şedinţă 
ordinară de lucru:

Analizând :
- referatul de aprobare al primarului comunei Şendriceni nr. 7924 din 28.12.2020;
- referatul de specialitate al Secretarului Comunei Şendriceni nr. 144 din 08.01.2021;
- avizul favorabil a l Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Şendriceni. 

in conformitate cu :
- ari. 1 alin .2 pct. 7 din L.276/20I0 pentru modificarea ş i completarea Legii nr.

\ 416/2001 privind  venitul minim garantai;
- art. 16 din O. G. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii;
Respectând prevederile:

- Leg ii 544/2001 privind  liberul aces la  inform aţiile de interes public
- Leg ii 52/2003 privind transparenta decizionala in adm inistraţia publica:

A vând în vedere prevederile :
- an. 129 alin.2 lit. a coroborat cu art. 133 alin .] şi 134 a lin .l lit.a din OUC 57/2019 

privind Codul administrativ;
în  temeiul art.196 alin .l lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. /. Se aproba planul de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2021, 
conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta ho tar are.

/. /. Prestatorii acestui plan de acţiuni si lucrări sunt bene ficiarii L.416 2001 
si contravenienta carora li s-a înlocuit sancţiunea pecuniara prin sentinia 
judecătoreasca in ore de munca in folosul comunitatii..

Art. 2. Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi in folosul 
comunităţii suni desemnate in Anexa 1 ca responsabili .

Art.3. Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al 
( 'onsiliului Local Şendriceni va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Prezenta hotarare se va comunica :
- Instituitei Prefectului judeţului Botoşani.
- Primarului comunei Sendricenii.

Preşedinte de şedinţă.
Consilier lo ca l. 
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