ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.8

privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de
muncă din rândul şomerilor la comuna Laza, judeţul Vaslui
Consiliul local al comunei Laza, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară
de lucru;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Laza
din care rezultă necesitatea accesării programului de ocupare temporară a forţei de
muncă din rândul şomerilor la comuna Laza, pentru anul 2009;
Având în vedere prevederile art.78 şi 79 din Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
modificată şi completată ulterior;
Având în vedere prevederile art.87 din Hotărârea Guvernului României
nr.377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru
stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de
implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.126/08.10.2008 –privind
modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor
dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul
salariului minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor
regulamente comunitare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit. „e” coroborat cu alin.(6) lit.”a”
pct.9, 10 şi 13 şi ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Programul de ocupare temporară a forţei de muncă din
rândul şomerilor pentru anul 2009 la comuna Laza pentru perioada 01 martie 2009
– 31 decembrie 2009 pentru un număr de 15 persoane angajate potrivit Legii
nr.76/2002, pentru servicii publice care au ca scop ocuparea temporară a forţei de
muncă din rândul şomerilor prin prestarea unei activităţi în scopul dezvoltării
comunităţii locale.
Art.2. Cheltuielile cu forţa de muncă prevăzută la art.1 sunt subvenţionate
de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui şi de către
bugetul local al comunei Laza după cum urmează:
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- în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social
de referinţă asigură AJOFM Vaslui iar diferenţa până la un salariu minim
brut pe ţară plus contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator
aferente salariului de bază de încadrare, o asigură consiliul local;
- în perioada 1 noiembrie – 31 martie, valoarea indicatorului social de
referinţă la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori,
aferente acestuia o asigură AJOFM Vaslui iar diferenţa până la un salariu minim
brut pe ţară plus contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator aferente
acestei diferenţe, o asigură consiliul local.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Laza să repartizeze, în limita
numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă
subvenţionate, pe lucrări şi activităţi de interes pentru comunitatea locală.
Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Laza, judeţul Vaslui.
LAZA, 19.02.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, BULBOACĂ RODICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Laza,
Puşcaşu Ioan
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