ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Programului de lucrări edilitar – gospodaresti si stimularea
ocupării temporare a forţei de muncă in comuna Grindu.
Nr.16 din 28.03.2013.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa;
In conformitate cu:
- prevederile art.85, alin.(1) din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare ;
- prevederile art.59, alin.(1) – (3), lit.B din H.G.nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Grindu, nr.658 din 23.03.2013;
- raportul dlui viceprimar, nr.657 din 23.03.2013
- raportele comisiilor de specialitate, nr.39 din 28.03.2013 şi nr.13 din 28.03.2013;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” b „ art.45, alin. (1) şi art.115, alin.(1), lit.” b „ din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Programul de ocupare temporară a forţei de muncă provenite din rândul
şomerilor, in forma prezentată in Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Lucrarile prezentate in Anexa 1 se vor desfăşura cu personal angajat in conformitate cu
Programul de ocupare temporară a forţei de munca din rândul şomerilor, pentru dezvoltarea
comunităţilor locale, program subventionat conform prevederilor legale pentru o persoană, in funcţia de
muncitor necalificat, pentru perioadă de 12 luni de la data incheierii Convenţiei cu AJOFM Ialomiţa.
Art.3. Pentru coordonarea lucrărilor in vederea realizării programului prevăzut la art.1 se
imputeniceşte dl.viceprimar al comunei.
Art.4. Se imputerniceste Primarul comunei Grindu sa semneze cu AJOFM Ialomiţa, Conventia ce
urmeaza a fi incheiata in scopul realizarii Programului mentionat la art.1 si prezentată in Anexa 1.
Art.5. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului şi viceprimarului comunei Grindu şi se aduce la cunoştinţa publică
prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale şi pe
sitte-ul : www.grindu.ro

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin
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PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Busuioc Petre
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.16.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 29.03.2013.
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