
ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 
  

H O T � R Â R E A   Nr. 31   
privind aprobarea lucr�rilor de infrastructur� �i ecologizare ce urmeaz� a fi executate 

de personalul angajat din rândul �omerilor în cadrul Serviciului de Gospod�rie 

Comunal� precum �i aprobarea unui  num�r  de �omeri ce urmeaz� a fi angajat 

conform art. 78 din  Legea  nr. 76/2002 privind sistemul asigur�rilor pentru �omaj �i 
stimularea ocup�rii for�ei de munc� 

 

 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 
 Având în vedere: 
- referatul înregistrat sub num�rul 2055/2010 al primarului comunei prin care propune 
adoptarea unei hot�râri privind stabilirea lucr�rilor de infrastructur� �i ecologizare ce 
urmeaz� a fi executate de c�tre muncitorii angaja�i conform art. 78 din Legea nr. 76/2002; 
- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 2205/2010, al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului local �i raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul propriu, 
înregistrat sub nr. 2195/2010; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 78, art. 79, alin. (1) �i (2) �i art. 104 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigur�rilor pentru �omaj �i stimularea ocup�rii for�ei de munc�, actualizat�; 
- art. 36, alin. 2, lit. „d” �i alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administra�iei 
publice locale, republicat�; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   
 

H O T � R � � T E : 
 
 Art. 1 - Se aprob� lucr�rile de infrastructur� �i ecologizare ce urmeaz� a fi 
executate de personalul angajat din rândul �omerilor în cadrul Serviciului de Gospod�rie 
Comunal�, conform anexei care face parte integrant� din prezenta hot�râre. 
 Art. 2 – Se aprob� ca un num�r de 2 �omeri s� fie angaja�i, în conformitate cu 
prevederile art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur�rilor pentru �omaj �i 
stimularea ocup�rii for�ei de munc�.   
 Art. 3 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hot�râre.  
                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hot�râre Agen�iei 
Jude�ene pentru Ocuparea For�ei de Munc� Ia�i, contabilit��ii �i Institu�iei Prefectului 
Jude�ului Ia�i pentru controlul legalit��ii.  

Dat� ast�zi 30 aprilie 2010. 

 
                                           Pre�edinte de �edin��,     
                                                   Consilier   
 
                                        PETRU GHERGHEL            

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    Contrasemneaz�  
                                                                                                                                                 Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                                  Bumbaru C�t�lin   


