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HOTARAREA NR.___ 

DIN 29.01.2007 
Privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca in activitati pentru 

dezvoltarea comunitatilor locale – anul 2007, precum si a Notei de fundamentare cu privire la 
activitatile ce se vor desfasura in cadrul programului, numarului de persoane cuprinse in 

program, necesitatea derularii programului, impactul programului in cadrul comunitatii si 
durata programului 

 
             Consiliul Local al comunei Casin, judetul Bacau; 
             Vazand adresa nr.367/17.01.2007 a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Bacau cu privire la Programul de ocupare temporara a fortei de munca in activitati pentru 
dezvoltarea comunitatilor locale – anul 2007 si a Referatului nr.1550/25.01.2007 intocmit de 
secretarul comunei; 
              Potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii 
fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, a Normelor Metodologice de aplicare 
H.G. nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulteriaoare, precum si a Procedurilor privind 
accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, conform H.F. nr.377/2002, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
             In temeiul art.38 alin.9 din Legea nr.286/2006 pentru modificarea si completarea Legii 
administratiei publice locale nr.215/2001; 
 

HOTARASTE : 
        Art.1 – Se aproba Programul de ocupare temporara a fortei de munca in activitati pentru 
dezvoltarea comunitatilor locale – anul 2007, conform adresei nr.367/17.01.2007 A.J.O.F.M 
Bacau, anexa la prezenta hotarare. 
        Art.2 – Ae aproba Nota de fundamentare cu privire la activitatile ce se vor desfasura in 
cadrul programului, numarul de persoane cuprinse in program, necesitatea derularii 
programului, impactul programului in cadrul comunitatii si durata programului, conform anexei 
ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
          Art.3 – Se imputerniceste primarul sa repartizeze, in limita numarului de persoane 
prevazute in programul de ocupare, locurile de munca subventionate, pe lucrari si activitati 
pentru dezvoltarea comunitatii locale. 
         Art.4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului si Prefectului 
Judetului Bacau in termen de 10 zile de la adoptare si va fi adusa la cunostinta publica, prin 
afisare la sediul Consiliului local. 
 
              Presedinte de sedinta,                                                     Contrasemneaza, 
                                                                                       Secretarul comunei – Popescu Monica 
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