ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL PORUMBENI
HOTĂRÂREA NR.33/2006
privind aprobarea înfiinţării de locuri de muncă temporare în lucrări publice de interes pentru
comunitate, prin programul derulat de AJOFM Harghita
Consiliul Local al comunei Porumbeni
În baza art. 78-79 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă modificată de Legea 107/2004, a H.G. nr. 174/2002 privind
aprobarea normelor metodologice la Legea 76/2002, a HG 377/2002 privind aprobarea
procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă
Luănd în considerare Raportul de specialitate nr.33/2006 şi avizul comisiei de specialitate
nr.33/2006,
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. c,f,r,s,x şi art 46, alin 1 din Legea 215/2001 – Legea
Administraţiei Publice Locale, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă programul AJOFM Harghita de înfiinţare pe perioada 1 octombrie
2006- 01 octombrie 2007 a 10 de locuri de muncă temporare în lucrări publice de interes
pentru comunitatea locală.
Art. 2. Lucrările care vor fi efectuate cu forţa de muncă angajată potrivit art. 1 sunt:
- lucrari de deszăpezire ,curatirea santurilor si a drumurilor
Art. 3. (1) Persoanele angajate vor face parte din rândul şomerilor aflaţi în evidenţa
AJOFM Harghita, cu domiciliul în comuna Porumbeni. Locurile de muncă vor fi create în
cadrul persoanei juridice care va fi declarată câştigătoarea selecţiei de oferte care va fi
organizată de primar.
Art. 4. (1) Sumele acordate conform art. 78-79 din Legea 76/2002 vor fi solicitate de
către persoana juridică respecitvă pe baza unei documentaţii care va conţine cerere de
finanţare, raport tehnic, state de plată semnate de angajaţi, copii după ordinele de plată prin
care s-au achitat contribuţiile sociale şi orice alte documente care vor fi solicitate de AJOFM
Harghita potrviti legii.
(2) Cererea de finanţare va fi vizată de primarul comunei Porumbeni în
conformitate cu prevederile art. 92, alin. 1 din Procedurile aprobate prin HG 377/2002.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Porumbeni.
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