ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI
HOTARARE

Nr. 14

Cu privire la: a. aprobarea lucrarilor de refacere si intretinere a infrastructurii,
de ecologizare, de realizare a unor lucrari edilitare in perioada ianuarie - decembrie
2008.
b. angajarea cu contract individual de munca pe perioada
determinata a unui numar de 20 persoane in lunile ianuarie – decembrie 2008 in cadrul
,,Serviciului public de specialitate Transporturi si Comunicatii, Servicii si dezvoltare
Publica, Locuinte, Mediu si Ape’’ pentru executarea acestor lucrari, conform
prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002, modificata si completata ;
c. angajarea cu contract individual de munca pe perioada
determinata in cadrul ,,Serviciului public de specialitate Transporturi si Comunicatii,
Servicii si dezvoltare Publica, Locuinte, Mediu si Ape’’ pentru executarea acestor
lucrari, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002, modificata si completata,
personal suplimentar fata de personalul prevazut la lit. b), dupa cum urmeaza :
- 50 persoane in luna ianuarie 2008;
- 50 persoane in luna februarie 2008 ;
- 50 persoane in luna martie 2008 ;
- 50 persoane in luna octombrie 2008 ;
- 50 persoane in luna noiembrie 2008
- 50 persoane in luna decembrie 2008 ;
În temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata;
Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, intrunit in sedinta
ordinara in data de 12.02.2008 la care participa un numar de 11 consilieri din totalul
de 11.
Vazand ca prin votul unanim domnul consilier Enea Dumitru a fost ales
presedinte de sedinta conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata;
Luand in dezbatere :
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Maldaresti, ing. Dragu Ionel în
calitatea sa de initiator, înregistrat sub nr. 600 din 07.02.2008;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, jud. Valcea inregistrat la
nr. 601 din 07.02.2008 ;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 602 din 07.02.2008 ;
tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
analizând prevederile art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca referitor la
subventionarea locurilor de munca articol modificat prin art. I pct. 33 din Legea nr.
107/2004 si ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;
luand in considerare prevederile art. 36 alin (2) si (3)
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata;

lit. (b) din Legea

respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica;
in temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicata;
CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I M A L D A R E S T I
adoptă cu un numar de 7 voturi ,,pentru’’si 4 voturi ,,impotriva’’ prezenta hotărâre:
Art. 1. - Se aproba efectuarea unor lucrari de refacere si intretinere a
infrastructurii, de ecologizare, de realizare a unor lucrari edilitare in perioada ianuarie –
decembrie 2008, prevazute in anexa la prezenta hotarare.
Art. 2. – Se aproba angajarea cu contract individual de munca pe perioada
determinata a unui numar de 20 persoane in lunile ianuarie – decembrie 2008 in
cadrul ,,Serviciului public de specialitate Transporturi si Comunicatii, Servicii si
dezvoltare Publica, Locuinte, Mediu si Ape’’ pentru executarea acestor lucrari, conform
prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002, modificata si completata ;
Art. 3. – Se aproba angajarea cu contract individual de munca pe perioada
determinata in cadrul ,,Serviciului public de specialitate Transporturi si Comunicatii,
Servicii si dezvoltare Publica, Locuinte, Mediu si Ape’’ pentru executarea acestor
lucrari, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002, modificata si completata,
personal suplimentar fata de personalul prevazut la art. 2, dupa cum urmeaza :
- 50 persoane in luna ianuarie 2008;
- 50 persoane in luna februarie 2008;
- 50 persoane in luna martie 2008 ;
- 50 persoane in luna octombrie 2008 ;
- 50 persoane in luna noiembrie 2008 ;
- 50 persoane in luna decembrie 2008 ;
Art. 4. - Primarul Comunei Maldaresti, judetul Valcea va lua masuri pentru
ducerea la indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local Maldaresti, judetul
Valcea, asupra modului de indeplinire.
Art. 5.- (1) Prezenta hotarare se va comunica A.J.O.F.M. Valcea, Institutiei
Prefectului Judetului Valcea in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si
se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului Comunei Maldaresti, judetul
Valcea.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei
Comunei Maldaresti, judetul Valcea si pe site-ul Primariei Comunei Maldaresti,
wwwprimariamaldaresti@.ro.
Presedinte de sedinta,
Enea Dumitru
Maldaresti, 12.02.2008
Dact. in trei exemplare

Contrasemneaza,
Secretar,
Beregata Camelia

