
MUNICIPIUL MARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotărârea nr.28
Din29.02.2008

- privind  modificarea  organigramei  primăriei  municipiului  Marghita,   la  Cap.  Administrarea 
domeniului public si privat cu 4 posturi de muncitor necalificat , în vederea aplicării „programului 
de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor” , iniţiat de Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bihor

Având in vedere referatul de specialitate întocmit de doamna Kosta Tunde , in calitate de 
referent compartiment resurse umane  şi înregistrat cu nr. 883 din 14.02.2008 şi referatul Biroului 
de administrare a domeniului public si privat nr. 880 din 14.02.2008 

Cu respectarea prevederilor art. 78 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru 
somaj  si  stimularea  ocuparii  fortei  de munca  şi  art.  49 din legea 174/2002 privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 23/1998 privind finantarea si din alte surse decât bugetul de stat a unor activitati 
specifice de administrare a rezervelor de stat 

 In  conformitate  cu  dispozitiile  legii  215/2001,  republicată,  legea administratiei  publice 
locale 

Consiliul Local al municipiului Marghita cu votul a 15 consilieri din 15 prezenti 
   
                                         Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea a 4 posturi de muncitor necalificat la Cap. Administrarea domeniului 
public si privat  , în vederea aplicării „programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul 
şomerilor” , iniţiat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor

Art. 2  Se aprobă încadrarea în muncă, pe o perioadă de 6 luni,  pentru executarea de lucrări si 
activităţi de  interes pentru  comunitatea  locală  in  cadrul  Compartimentului  gospodărie  comunală 
persoane din rândul somerilor neindemnizabili.

Art. 3  Sumele necesare vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru somaj, in conditiile legii 
76/2002, actualizată,  

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu :
                              AJOFM Bihor

-                  Institutia Prefectului Bihor
-                   Compartiment resurse umane

                                 Presedinte de sedintă   
                                     Vărsendan Corneliu                     

                                                Contrasemnează
   Demeter Cornelia 


