
  

HOTARIREA NR.312 

privind avizarea angajarii a unui numar de 8 persoane din rindul 
somerilor prin conventie incheiata intre Agentia Judeteana de Ocupare a 

Fortei de Munca si S.C.Transport Public S.A. Tulcea 

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Tulcea,judetul Tulcea,intrunit in sedinta ordinara 
la data de 29.11.2007. 

   Examinind proiectul de hotarire privind avizarea angajarii unui numar de 8 persoane 
din rindul somerilor prin conventie incheiata intre AJOFM Tulcea si S.C.Transport 
Public S.A.Tulcea,proiect din initiativa primarului. 

  Luind in discutie raportul S.C.Transport Public S.A Tulcea inregistrat sub nr 
3224/01.11.2007 

  Vazind adresa Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea,inregistrat 
sub nr 133321/02.11.2007; 

  Retinind avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

               Avind in vedere: 
- dispozitiile Legii nr.76/2002 privind asigurarile pentru somaj si stimularea 

fortei de munca;completata si modificata prin Ordonata de Urgenta a 
Guvernului Romaniei nr.124/2002; 

- dispozitiile Hotaririi Guvernului Romaniei nr.174/2002 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002; 

- dispozitiile Legii nr.107/2004  pentru modificarea si completarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de 
munca; 

In baza dispozitiilor  art 36  pct.2  din Legea 215/2001 privind  
Administratia Publica Locala republicata. 
               In temeiul art.45 pct.1 şi 6  si art.49  din Legea 215/2001 privind Administratia Publica 
Locala republicata. 
 
                                                    H O T A R A S T E : 



  

 
               Art.1. Se avizeaza angajarea unui numar de 8 persoane din rindul somerilor prin 
conventie incheiata intre AJOFM si S.C.Transport Public S.A.Tulcea,pentru perioadele 
01.noiembrie 2007-31.decembrie 2007 si 01.ianuarie 2008-15 martie 2008. 
              Art.2. Cheltuielile salariale aferente celor 8 persoane din  rindul somerilor vor fi 
suportate integral din bugetul asigurarilor de somaj. 
 
              Art.3. Personalul angajat la art.1 va executa unele activitati edilitare  specifice sezonului 
rece si lucrari de ecologizare a orasului. 
 
              Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotariri se imputerniceste S.C.Transport 
Public S.A.Tulcea. 
 
               Art.5. Secretarul Municipiului Tulcea va comunica prezenta HOTARIRE autoritatilor 
interesete pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 
                Art.6. Hotarirea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
 

 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
        Jr.BRUDIU Maria                                                                 Marianciuc Mariana 
 


