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HOTARAREA
NR. 20/2007
privind aprobarea Programului de ocupare a fortei de munca pentru
lucrarile de interes comunitar

Consiliul local al comunei Densus, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere expunerea de motive intocmita de primarul comunei Densus,
din care reiese necesitatea aprobarii Programului de ocupare a fortei de munca pentru
lucrarile de interes comunitar;
In baza adresei nr. 1395/30.03.2007, a Agentiei Judetene pentru ocuparea
Fortei de Munca Hunedoara, privind acordul pentru subventionarea a 10 locuri de munca
in perioada 01 aprilie – 15 octombrie 2007;
Avand in vedere ca SC “Densusiana Prod” SRL Densus este in subordinea
Consiliului local Densus, care este actionar unic la aceasta societate, se impune aprobarea
Programului de ocupare a fortei de munca pentru lucrarile de interes comunitar din
comuna Densus;
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale;
In temeiul dispozitiilor art. 87 din Hotararea Guvernului nr. 377/2002 pentru
aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de
munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, a art. 78 din
Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei
de munca, precum si a art. 36, alin. (2), litera “a”, alin. (3), litera « c » si art. 45, din
Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata;
H O T A R A S T E:
Art. 1.- Aproba infiintarea unui numar de 10 locuri de munca pentru
executarea unor activitati si lucrari in interesul comunitatii locale, prevazute in art. 78,
alin.(2), litera “a” din Legea nr. 76/2002, pentru perioada 01 aprilie 2007 – 15 octombrie
2007, prin SC « DENSUSIANA PROD » SRL Densus, societate aflata in subordinea
Consiliului local Densus.
Art. 2.- Aproba Programul concret de ocupare a fortei de munca pentru
lucrarile de interes comunitar, conform anexei, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 3.- Imputerniceste administratorul SC « DENSUSIANA PROD » SRL
Densus, d-l Craciunel Ciprian sa repartizeze si sa atribuie, in limita numarului de
persoane prevazute in programul de ocupare, locurile de munca, subventionate pe lucrari
si activitati de interes pentru comunitate.
Art. 4.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului
Hunedoara, administratorului SC “DENSUSIANA PROD” SRL Densus, primarului
comunei Densus si Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara.
Densus, 23 aprilie 2007
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BOGDAN DANIEL
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
Hotararea a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei
Densus, din data de 23 aprilie 2007, prin vot deschis, cu urmatorul cvorum : 11 voturi
« pentru », 0 voturi « abtineri » si 0 voturi « contra ».
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ANEXA LA HOTARAREA NR. 20/2007

PROGRAMUL
concret de ocupare a fortei de munca in perioada 01 aprilie – 15 octombrie 2007
pentru lucrarile de interes comunitar

aprilie 2007 – octombrie 2007
- reparatii si intretinere drumuri comunale si vicinale din comuna Densus
- aprovizionat, taiat si depozitat lemne pentru foc la scolile din comuna
- curatirea santurilor si rigolelor de pe drumurile comunale
- decolmatarea podetelor
- reparatii si intretinere utilaje din dotare
- defrisat vegetatie de pe pasunile comunale
- reparatii camine culturale din comuna Densus
- reparatii biserici din comuna Densus
- colectarea si transportul gunoiului menajer
- incasarea taxei pentru gunoiul menajer
- reparatii sediul vechi si nou al Primariei comunei Densus

Densus, 23 aprilie 2007
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