ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
-Privind aprobarea angajării unui număr de 12 persoane
conform art. 85 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 76/2002.

Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 27.02.2009, având în vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 36/14.01.2009, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 43/14.01.2009;
¾ referatul nr. 50/14.01.2009, întocmit de viceprimarul comunei, domnul Mihai Darabană, prin care se
fundamentează propunerile pentru aprobarea necesarului de forţă de muncă, pentru asigurarea pazei comunale;
¾ art. 85 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ H.G. nr. 174/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
¾ art. 39 şi 40 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor,
cu modificările şi completările ulterioare;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local înregistrate la nr. 57/20.01.2009;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
¾ art. 36 alin. (2) lit b) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1- Pentru asigurarea pazei comunale, se aprobă încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a unui
număr de 12 şomeri, cu salariile subvenţionate în condiţiile prevăzute de art. art. 85 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr.
76/2002, subvenţionate integral la nivelul indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă.
Art.2.- (1) Angajaţii vor fi selectaţi în principal, din rândul şomerilor care în termen de 3 ani de la data
angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei
pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială.
(2) În cazul în care viitorii angajaţi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) aceştia vor fi selectaţi din
rândul şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor
monoparentale.
(3) Angajaţii vor fi selectaţi cu colaborarea şi cu avizul Postului de Poliţie Scînteia.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul comunei Scînteia.
Art.4.-Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia;
- A.J.O.F.M.Iaşi;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia, judeţul Iaşi.
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