JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VÎRFURILE

H O T Ã R Â R E A NR. 76
din 22 decembrie 2009
pentru aprobarea angajãrii unui număr de 10 persoane din rândul şomerilor,
în cadrul Primăriei comunei Vîrfurile
Consiliul local al comunei Vîrfurile, judeţul Arad, întrunit
în cea de-a XVII-a şedinţă ordinară a actualei legislaturi
Având în vedere:
- referatul d-lui Viceprimar al comunei Vîrfurile privind necesitatea încadrãrii în muncã, în cadrul Primăriei
comunei Virfurile, a unui numãr de 10 persoane din rândul şomerilor, pentru efectuarea unor activitãţi edilitargospodãreşti, în lucrãri de interes comunitar;
- adresa Directorului coordonator din cadrul AJOFM Arad, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a
consiliului local referitoare la prevederile Legii nr.76/2002;
- prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 – Lege privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea
ocupãrii forţei de muncã, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OG nr.21/2002 - privind gospodãrirea localitãţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 – Lege privind finanţele publice locale;
- prevederile art.36, alin.(2) lit.d, alin.(6) pct.19 din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale,
republicatã, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul comisiei de specialitate economico-financiară, edilitar-gospodărească;
- votul “pentru” al consilierilor prezenţi la şedinţa ordinară a consiliului local.
În temeiul art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice
locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ã R Ă Ş T E:
Art. 1. Aprobă reorganizarea serviciului comunitar de gospodãrie comunalã în cadrul comunei Vîrfurile,
pentru ocuparea temporarã a forţei de muncã din rândul şomerilor, în vederea derulãrii unor programe de dezvoltare
ale comunitãţii locale;
Art. 2. Aprobă angajarea unui numãr de 10 persoane din rândul şomerilor, în cadrul structurii organizatorice a
serviciului prevãzut la art.1, ca şi muncitori necalificaţi, pe duratã determinatã, durata de funcţionare a acestui serviciu
fiind de la 04.01.2010 la 17.12.2010;
Art. 3. Activitãţile la care vor participa persoanele angajate potrivit prezentei hotãrâri sunt cele cuprinse în
Anexa la prezenta hotãrâre;
Art. 4. Serviciul comunitar de gospodãrie comunalã va fi în subordinea directã a Viceprimarului, care va
întocmi rapoartele de activitate, activitãţile serviciului fiind organizate potrivit regulamentului de organizare şi
funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat;
Art. 5. Finanţarea cheltuielilor de personal se face prin AJOFM Arad, în condiţiile prevãzute de Legea
nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele încadrate din rândul şomerilor sau celor
înregistrate ca fiind în cãutarea unui loc de muncã;
Art. 6. Pentru contribuţia Consiliului local al comunei Virfurile la cheltuielile de personal se vor prevedea
sumele respective la cheltuieli de personal în bugetul local din anul 2010, potrivit obligaţiilor stabilite prin Convenţia
ce se va încheia cu AJOFM Arad, fiind mandatat Primarul comunei Vîrfurile sã încheie aceastã convenţie;
Art. 7. Prezenta hotãrâre se duce la îndeplinire de cãtre Primarul comunei Vîrfurile, împreunã cu serviciul
financiar-contabil şi Viceprimar şi se comunicã: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad;
- AJOFM Arad.
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