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.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 28.02.2010, având în vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 428/20.01.2010, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 433/20.01.2010;
¾ referatul nr. 438/20.01.2010, întocmit de viceprimarul comunei dl. Mihai Darabană, prin care se
fundamentează propunerile primarului pentru aprobarea Programul de lucrări cu necesarul de forţă de muncă;
¾ art. 78 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ H.G. nr. 934/2004, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 76/2002, aprobată prin H.G. nr. 174/2002;
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. 443/22.01.2010;
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.-Se aprobă Programul de lucrări edilitare, refacere şi întreţinere infrastructură şi ecologizare, care se
vor realiza începând cu data adoptării prezentei hotărâri, în interesul comunităţii prin Serviciul Public de Gospodarie
Comunală, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Pentru realizarea Programului de lucrări şi în funcţie de necesarul de lucrări stabilit, se aprobă un
numar de 5 de locuri de muncă subvenţionate 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 pe
durată nedeterminată din rândul şomerilor.
Art.3.-Lunar, prin grija viceprimarului comunei, a contabilului şi a Şefului Serviciului Public de Gospodărie
Comunală, 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, următoarele documente:
a)-cererea de finanţare, b)-declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obiligaţiilor de plată
la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă lunii respective, c)-tabelul prevăzut de lege în acest sens, d)-copii de pe
pontaj, e)-statul de plată, f)-raportul tehnic privind execuţia lucrărilor.
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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Petrică MIRON

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 7
Din 28.02.2010
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la H.C.L.
nr. 7/28.02.2010

PROGRAM
Privind realizarea unor lucrări de interes local pe perioada 01.03.2010- 29.02.2011 pentru
5 angajaţi în cadrul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Scînteia, Judeţul Iaşi.
I. REFACEREA ŞI ÎNTREŢINEREA INFRASTRUCTURII:
a) Desfundat şanţuri pe drumurile de interes local şi transportat pământul cu căruţa:
• D.C. 63-Scînteia- Boroseşti
4.000 ml –
Total ore: 500
• D.C. 63-Scînteia-Ciocîrleşti
2.000 ml –
Total ore: 250
• D.C. 63- Scînteia-Rediu
5.000 ml –
Total ore: 600
• D.C. 63-D.J.248-Lunca Rateş
2.000 ml –
Total ore: 250
• D.J. 246-Scînteia-Tufeştii de Sus
10.000 ml –
Total ore:1200
b) Construirea a 16 platforme îngrădite cu plasă pentru depozitarea selectivă a deşeurilor din satele
componente:
• Scînteia4 platforme
• Boroseşti3 platforme
• Bodeşti2 platforme
• Tufeştii de Sus-2 platforme
• Rediu1 platformă
• Ciocîrleşti2 platforme
• Lunca Rateş -2 platforme
Total ore: 1600
c) Pregătirea terenului şi turnarea de trotuare în satul Scînteia pe o distanţă de 300 ml, Podu MoriiGară. Total ore: 500
d) Construirea a 4 staţii de maxi-taxi în satele: Scînteia2 staţii
Boroseşti1 staţie
Bodeşti1 staţie
Total ore: 500
e) Turnarea de capete de pod armate din beton la 3 poduri din satul Boroseşti aflate pe râul Rebricea
Seacă (transformator, Găină, Aurel Tăcuţanu).
Total ore: 600
f) Reparaţii la anexa gospodărească aflată în domeniul privat al comunei aflată în curtea veche a
primăriei (schimbat acoperiş, înlocuit geamuri şi uşi, tencuieli interioare şi exterioare)
Total ore: 1000
g) Construirea unui şopron în curtea veche a primăriei pentru utilajele existente în patrimoniu privat
al comunei, precum şi pentru cele care vor fi achiziţionate.
Total ore: 400
h) Consolidarea malurilor în amonte şi aval la Podul “Gâzoaia” , precum şi la Podul la Tăcuţanu
aflate pe DC 63 Scînteia-Boroseşti.
Total ore: 240
i) Construirea de adăpători pentru animale pe păşunea comunală în satele componente ale comunei
Scînteia.
Total ore: 360
II.ECOLOGIZARE:
a) Curăţat cursurile de apă de vegetaţie ierboasă şi lemnoasă:
• Pe pârâul Rebricea
3.000 ml –
Total ore: 1.500
• Pe râul Rebricea Seacă-Boroseşti
450 ml –
Total ore: 450
b) Curăţat păşunea comunală de vegetaţi lemnoasă, spini din satele componente ale comunei:
• Sat Scînteia
60 ha Total ore: 2.100
• Sat Boroseşti
94 ha Total ore: 2.300
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• Sat Bodeşti
80 ha Total ore: 1.700
• Sat Rediu
70 ha Total ore: 1.100
• Sat Lunca Rateş
35 ha Total ore: 1.050
• Sat Ciocîrleşti
19 ha Total ore: 1.500
• Sat Tufeştii de Sus
104 ha Total ore: 1.640
c) salubrizarea amplasamentelor fostelor depozite de gunoi, pentru redarea în circuitul agricol:
• 800 ore
III.LUCRĂRI DE DEZEPEZIRE DRUMURI COMUNALE, CĂI DE ACCES, TROTUARE ŞI OBOR:
a) Drumuri comunale:
• D.C. 63-Scînteia- Boroseşti
3.000 ml –
Total ore: 750
• D.C. 63-Scînteia-Ciocîrleşti
1.500 ml –
Total ore: 375
• D.C. 63- Scînteia-Rediu
4.000 ml –
Total ore: 1.000
• D.C. 63-D.J.248-Lunca Rateş
1.500 ml –
Total ore: 375
• D.J. 246-Scînteia-Tufeştii de Sus
7.000 ml –
Total ore: 1.500
•
Forta de munca necesară: (176 ore/lună/anagajat)
5 anagajaţi x 12 luni = 10560 ore/Program
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Consilier local,
Petrică MIRON

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 7
Din 28.02.2010

3

