ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Priveste: aprobarea ,,Programului de ocupare temporara a fortei de munca pentru
dezvoltarea comunitatii locale a municipiului Alexandria” pe anul 2009, finantat din
bugetul fondului de somaj si partial din bugetul local (pentru servicii publice).

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara,
avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 10244/2009 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr.10245/2009 al compartimentului Resurse Umane din cadrul
Primariei municipiului Alexandria;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;
- referatul comun al serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public si
serviciului de interes local Administratia Activitatilor Comerciale Protectie Sociala;
- adresa nr.2761/22.04.2009 a A.J.O.F.M.Teleorman, prin care s-a repartizat numarul de locuri
de munca ce vor fi utilizate in cadrul programului de ocupare temporara a fortei de munca pentru
dezvoltarea comunitatii locale a municipiului Alexandria pe anul 2009;
prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 modificata si completata prin Legea nr.107/2004
coroborat cu H.G.nr.174/2002 modificata si completata H.G.nr.934/2004 si H.G. nr. 377 / 2002
modificata si completata prin H.G. nr.937/2004 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea
ocuparii fortei de munca;
prevederile art.36 alin. 2 lit.,, b” si alin.6 lit.,,a” pct.2, pct.11 din Legea nr.215/2001,a
administratiei publice locale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
ART.1. Se aproba ,,Programul de ocupare temporara a fortei de munca pentru dezvoltarea
comunitatii locale a municipiului Alexandria” pe anul 2009, finantat din bugetul fondului de somaj
si partial din bugetul local, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2. Se aproba utilizarea in cadrul programului de ocupare a fortei de munca, finantat din
bugetul fondului de somaj si partial din bugetul local a unui numar de 90 locuri de munca pe anul 2009.
ART.3. Locurile de munca din program pot fi utilizate de urmatoarele categorii de servicii dupa
cum urmeaza:
a) Servicii publice - 80 locuri de munca pentru:
- refacere si intretinere infrastructura
- realizarea unor lucrari edilitare
- ecologizare
b) Servicii sociale – 10 locuri de munca pentru asistenti ingrijire persoane varstnice;
ART.4.Pe perioada conventiei incheiata cu A.J.OF.M.Teleorman se suplimenteaza numarul de
personal al Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public cu 80 de posturi de
muncitor necalificat.

ART.5. Serviciul Secretariat Administrativ va transmite prezenta hotarare Prefecturii judetului
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Public de
interes local Administratia Domeniului Public, Serviciului Public de interes local Administratia
Activitatilor Sociale, Protectie Sociala – Alexandria si A.J.O.F.M Teleorman, pentru cunoastere si
aplicare.
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