ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL SEACA
HOTARARE
Privind;aprobarea programului de ocupare a fortei de munca din
randul somerilor pentru Dezvoltarea comunitatii locale in anul 2006,
finantate de la bugetul AJOFM
Consiliul Local al comunei Seaca,judetul Teleorman,intrunit in sedinta ordinara in data de
30.10.2006,in conformitate cu prevederile art.40 alin 1 din Legea nr.215/2001 modificata si
completata;
Avand in vedere;
-Expunerea de motive nr.1898 din 27.10.2006 a Primarului comunei Seaca si raportul de
specialitate nr.1902 din 27.10.2006 cu privire la necesitatea aprobarii programului de ocupare a
fortei de munca din randul somerilor pentru" Dezvoltarea comunitatii locale" in anul
2006,finantate de la bugetul AJOFM;
-Adresa nr.7186/12.10.2006 a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
Teleorman;
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Seaca nr.1897 din
27.10.2006;
-Prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art.38 alin.(2) lit.i din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale
modificata si completata;
In temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale
modificata si completata,

HOTARASTE
Art.1.-Se aproba programul de ocupare temporara a fortei de munca,finantat din Bugetul
AJOFM pentru anul 2006.
Art.2.-Se aproba utilizarea in cadrul programului de ocupare temporara a fortei de munca
finantat din fondul de somaj a unui numar de 22(douazecisi doua) persoane in vederea realizarii
serviciilor pentru dezvoltarea comunitatii locale.
Art.3.-Se imputerniceste primarul comunei Seaca sa repartizeze in limita numarului de
persoane prevazute la art.2,locurile de munca subventionate pe lucrari si activitati pentru
dezvoltarea comunitatii locale.
Art.4.-Secretarul comunei Seaca, va comunica prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate in termenele prevazute de lege.

INITIATOR
PRIMAR,
LUCIAN CALIN

Nr 25 din 30 /10 /2006

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Florentina Dumitru

Primaria comunei Seaca
Judetul Teleorman

ANEXA LA HCL nr25 din30/10/2006

PROGRAMUL
de actiuni pentru ocuparea temporara a fortei de munca in anul 2006
I. Lucrari de ecologizare;
a).Curatirea spatiilor publice,trotuare;
b)Indepartarea zapezii si a ghetii;
c)Infiintarea de spatii verzi;
d)Curatirea si intretinerea Cimitirelor comunale;
e)Desfiintarea platformelor necontrolate de balegar;
f)Deparazitarea si intretinerea izlazului comunal;
II.Lucrari de intretinere si refacere a infrastructurii;
a)Intretinere ulite comunale;
b)Intretinerea rigolelor si a santurilor de scurgere a apelor pluviale;
c)Curatirea si repararea canalelor colectoare si de refugiu;
d)Decolmatarea rigolelor de scurgere;
e)Curatirea arborilor de crengile care afecteaza reteaua electrica;
f)Dalarea trotuarelor;
III.Lucrari edilitare;
a)modernizarea targului saptamanal
IV.Lucrari de intretinere,reabilitare si extindere a cladirilor care fac parte
din domeniul public si privat si alte cladiri de utilitate oublica din comuna
Seaca;
a)executarea de lucrari de igienizare si zugraveli la Scoli si Gradinite;
b)executarea de lucrari de igienizare la sediul Primarie Seaca;
c)Refacerea gardurilor exterioare la bisericile ortodoxe,politie,dispensarul uman
din comuna;

PRIMAR,
LUCIAN CALIN

