ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări de interes
comunitar şi a necesarului de forţă de muncă conform Legii nr. 76/2002,
în perioada 01.04.2006-31.10.2006.
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară de astăzi 30.03.2006;
Având în vedere nota de fundamentare prezentată şi susţinută de primarul comunei domnul
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 44/01.03.2006;
Având în vedere referatul nr. 38/28.02.2006, întocmit de viceprimarul comunei;
Având în vedere art. 78 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
Având în vedere Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Având în vedere H.G. nr. 934/10.06.2004, pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobată prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere referatul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activităţi economico
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism înregistrat la nr.
52/03.03.2006;
Având în vedere votul favorabil exprimat în unanimitate de către membrii consilieri aflaţi în
funcţie;
Având în vedere art. 38 alin. (2) lit. l) şi r) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aprobă Programul de lucrări care se vor realiza în perioada 01.04.200631.10.2006, în interesul comunităţii prin Serviciul Public de Gospodărire Comunală, pentru
realizarea unor lucrări edilitare, refacere şi întreţinere infrastructură, ecologizare, s.a. prevazute în
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Pentru realizarea Programului de lucrari şi în funcţie de necesarul de lucrări stabilit,
se aproba un numar de maxim 8 locuri de muncă subvenţionate parţial cu 70% la nivelul salariului
minim brut pe tară garantat în plată, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare persoană
încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor.
Art.3.-Lunar, prin grija viceprimarului comunei, a referentului cu atribuţii de contabil şi a
Sefului Serviciului Public de Gospodărire Comunala, în funcţie de activităţile efectiv executate, se
va depune la A.J.O.F.M.Iaşi, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită
finanţarea, urmatoarele documente: a)-cerere de finanţare; b)-state de plată; c)-pontaj; d)-raport
tehnic privind execuţia lucrărilor.
Art.4.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri,
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, o va aduce la cunoştinţa primarului, o va
comunica compartimentului financiar-contabilitate precum şi tuturor autorităţilor, instituţiilor şi
persoanelor interesate, o va afişa în locuri publice.
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