ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru ocuparea
temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţa extraordinara;
Având în vedere necesitatea realizării unor lucrări la nivelul comunei Bănia,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de
specialitate şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia,
În temeiul prevederilor art. 78 şi art. 79 din Legea nr. 76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25
martie 2009;
Văzând prevederile art. 48, 49 al. (1)1 din Normele de aplicare a L.76/2002 aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
In baza prevederilor art. 36 al.(2) lit. ,,a”, al.(3) lit. „b”, art. 45 şi 115 lit. „b” din Legea nr. 215 din
23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 - Pentru ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pe perioada
01.05.2009 – 18.12.2009, se aprobă un nr. de maxim 5 posturi muncitori necalificaţi.
Art. 2 – (1) Finanţarea cheltuielilor de personal se va face din subvenţiile alocate din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, prin încheierea unei convenţii între autoritatea locală şi Agenţia Judeţeană de
Ocupare a Forţei de Muncă Caraş-Severin.
(2) Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract
individual de muncă din rândul şomerilor este:
a) in perioada 1 mai 2009 - 31 octombrie 2009, 70% din valoarea indicatorului social de referinta;
b) in perioada 1 noiembrie 2009 – 18 decembrie 2009, valoarea indicatorului social de referinta,
la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.
Art. 3 – Se împuterniceşte, d-nul Albu Alexandru-Vichentie, primarul comunei Bănia pentru
încheierea convenţiei prevăzute la art. 2 al.(1) din prezenta, pentru întocmirea programului de lucrări,
repartizarea personalului pe lucrări şi activităţi de interes pentru comunitatea locală şi încheierea
contractelor individuale pe perioadă determinată cu persoanele ce se vor angaja, potrivit prevederilor
Codului Muncii.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, şi se va
comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
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