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 CONSILIUL LOCAL 

 
      H O T Ă R Â R E A  NR.104 /2009* 

privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forŃei de 
muncă din rândul şomerilor în municipiul Brad pe perioada 

01.11.2009- 31.03.2010 
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin 

care se propune aprobarea Programului de ocupare temporară a forŃei de muncă din rândul şomerilor 
în municipiul Brad pe perioada 01.11.2009 – 31.03.2010 pentru realizarea unor lucrări de utilitate 
publică, cu acceptul AJOFM Hunedoara, precum şi Raportul de specialitate al compartimentului de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad şi avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local al municipiului Brad. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă cu modificările şi completările ulterioare şi a H. G. R. 
nr. 377/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării 
forŃei de muncă, modalităŃile de finanŃare şi instrucŃiunile de implementare a acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 9 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

      H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 – Se  aprobă Programul de ocupare temporară a forŃei de muncă din rândul 

şomerilor pentru realizarea unor lucrări publice de interes comunitar  în municipiul Brad în perioada 
1.11.2009 – 31.03.2010, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2 - Se aprobă încheierea ConvenŃiilor cu AJOFM. Hunedoara, de subvenŃionare a 
cheltuielilor angajatorului pentru un număr de 15 şomeri pe perioada derulării Programului. 

Art. 3 - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad pentru a semna ConvenŃia   cu 
AJOFM. Hunedoara. 

 Art. 4 -  Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului resurse umane  din cadrul Primăriei municipiului Brad 
- Serviciul public de gospodărire comunală din cadrul Primăriei Brad 
 
 

            BRAD, 29.09.2009   
 
 

      PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
                Groza Liviu                            Contrasemnează                     
               SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”                          

 


