JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOTIZA
H O T Ă R A R E A Nr. 9/2009
Consiliul local al comunei Botiza;
Având ĩn vedere necesitatea realizării pe raza comunei Botiza de lucrări ĩn domeniile ;
ĩntreţinere a infrastructurii, amenajat şi reparat uliţele comunale, ecologizare, curătat albia râului,
colectarea, transportarea şi depozitarea deşeurilor de pe raza comunei la groapa de gunoi,
realizare a unor lucrări edilitare .
Având ĩn vedere proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei Botiza, avizul
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local şi al secretarului comunei, precum şi raportul
organului de specialitate din cadrul primăriei, d-nul viceprimar Neag Ioan ;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările ulterioare ;
In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Consiliul local al comunei Botiza adoptă prezenta
HOT ĂRARE:
Art. 1. – Se aprobă incadrarea pe durată determinată de 7 luni de zile, a unui nr. de
15(cincisprezece) persoane, cu respectarea legalităţii privind condiţiile pe care trebuie să le
indeplinească persoanele care vor solicita angajarea .
Persoanele angajate vor fi folosite la lucrări strict de interesul comunităţii, cum sunt :
săpat de şanţuri, la uliţele comunale care necesită reparaţii, cu răţenia albiei râului şi celelalte
lucrări menţionate in preambulul acestei hotărâri , iar salariul acestora va fi acordat de către
AJOFM Baia Mare, cf. Legii nr. 76/2002, cu modificarile ulterioare, precum si conventia care se
va incheia intre AJOFM Baia Mare si Primaria comunei Botiza ;
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de către primar prin aparatul de
specialitate din cadrul primăriei ;
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică ;
- Instituţia Prefectului-Jud. Maramureş
- AJOFM Baia Mare
- Primarului comun ei Botiza
- Birou contabilitate primărie
- Dosar hotărâri ale consiliului local
- Opiniei publice prin afişare
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEAG IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GROŞAN IOANA

Botiza la 04.04.2009
NOTĂ : La şedinţă au participat toti cei unsprezece consilieri din componenta consiliului local si
au votat toti « pentru » .
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