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H O T Ă R Â R E A  N R .   5 
Privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă pentru 

perioada martie 2007 – noiembrie 2007     
 
 
 

 Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 
31.01.2007 ; 
 Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 65 din 4.10.2002 privind aprobarea 
organizării serviciului de gospodărie comunală ; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae, avizul 
comisiei nr. 1, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate al 
secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 asa cum a fost modificata prin Legea 
nr. 107/2004, Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 privind aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 76/2002 şi Hotărârea Guvernului nr.  377/2002 pentru aprobarea 
procedurilor privind accesul la măsurile de stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile 
de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora ;  

În baza art. 38,  alin. (1) şi (2), lit. „a”şi „b”, alin. (3) lit. “b” şi alin. (4) lit. „e” din 
Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001 modificată prin Legea nr. 
286/06.07.2006 ; 
 În temeiul art. 46, alin. (3) din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001, 
modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
Art. 1 – Se aprobă Programul de ocupare temporară a forţei de muncă  conform 

avizului acordat de A.J.O.F.M. Constanţa pentru perioada martie 2007 -  noiembrie 2007 .  
    Art. 2 - Personalul va fi angajat cu contract individual de muncă încheiat pe perioadă 
determinată de 9 luni conform convenţiei încheiate cu A.J.O.F.M. Constanţa . 

Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate şi o va face publică prin afişare . 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - voturi  
împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate. 
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Preşedinte de şedinţă, 
          BURLACU RUXANDA  
 

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 

MIHON CORNELIU 
 
 

 
 
 
 
 


