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HăOăTă ăRăÂăRăE
cuăprivireălaăaprobareaăProgramuluiădeăocupareătemporar ăaăforțeiădeămunc ădină
rândulășomerilorăpentruăanulă2018 șiăîmputernicireă
PreședinteăalăConsiliuluiăJudețeanăOlt
-

-

-

-

Avândăînăvedere:
Expunerea de motive nr.5851/21.05.2018 referitoare la Proiectulă deă hot râreă
nr.5852/21.05.2018;
Raportul nr.5853/21.05.2018 al Serviciului Resurse Umane i Managementul
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
Raportul nr.6158/29.05.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială,
Activități Sportive i de Agrement;
Raportul nr.6165/29.05.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului i Relații cu Cetățenii;
Raportul nr.6178/29.05.2018 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie,
Servicii Publice i Comerț;
Adresa Agențieiă Județeneă pentruă Ocupareaă Forțeiă deă Munc ă Oltă
nr.6106/15.05.2018,ă înaintat ă Consiliuluiă Județeană Oltă șiă înregistrat ă subă
nr.5646/15.05.2018;
prevederile art.3, art.77, art.771 șiă art.772 din Legea nr.76/2002 privind
sistemulăasigur rilorăpentruășomajăşiăstimulareaăocup riiăforțeiădeămunc ,ăcu
modificările i completările ulterioare;
prevederileă art.48ă șiă art.49ă dină Normeleă metodologiceă deă aplicareă aă Legiiă
nr.76/2002ă privindă sistemulă asigur riloră pentruă șomajă șiă stimulareaă ocup riiă
forțeiă deă munc ,ă aprobateă prină Hot râreaă Guvernului nr.174/2002, cu
modificările i completările ulterioare;
prevederileă art.83,ă art.87,ă art.88ă șiă art.89ă dină Procedurileă privindă accesulă laă
m surileă pentruă stimulareaă ocup riiă forțeiă deă munc ,ă modalit țileă deă
finanțareă șiă instrucțiunileă deă implementare a acestora, aprobate prin
Hot râreaăGuvernuluiănr.377/2002,ăcu modificările i completările ulterioare,

Înătemeiulăprevederilorăart.91ăalin.(1)ălit.e)ășiăart.ă97ăalin.(1),ăart.98ăcoroboratăcuă
art.45ăalin.(1)ășiăart.115ăalin.(1)ălit.c)ădinăLegeaăadministrațieiăpubliceălocaleă
nr.215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare,
CONSILIULăJUDEŢEANăOLTăadopt ăprezentaăhot râre:

Art.1 Se aprob ă “Programulă deă ocupareă temporar ă aă forțeiă deă munc ă dină
rândulă șomeriloră pentruă anulă 2018”,ă cuă ună num ră deă 50ă deă locuriă deă munc ,ă
conformăanexeiăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
Art.2 Se împuternice te PreședinteleăConsiliuluiăJudețeanăOlt s ărepartizeze,ă
înă limitaă num ruluiă deă persoaneă prev zute în Programul de ocupare temporar ă aă
forțeiă deă munc ă dină rândulă șomeriloră pentruă anulă 2018,ă locurileă deă munc ă
subvenționateă dină bugetulă asigur riloră pentruă șomaj,ă peă serviciiă șiă activit țiă dină
celeă prev zuteă laă art.83ă alin.(1)ă din Procedurile privind accesul la măsurile pentru
stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare i instrucțiunile de
implementare a acestora, aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.377/2002,ă cu
modificările i completările ulterioare,ă șiă s ă leă distribuieă angajatoriloră careă leă
organizeaz ,ă peă bazaă contracteloră atribuiteă cuă respectareaă reglement riloră înă
vigoareăprivindăachizițiileăpublice.
Art.3 Prezentaă hot râre seă comunic Direcției Economice, Buget – Finanțe,
Serviciului Resurse Umane i Managementul Unităților Sanitare, Agenției Județene
pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, Pre edintelui Consiliului Județean i Instituției
Prefectului – Județul Olt.
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Prezentaăhot râreăaăfostăadoptat ăcuăunănum rădeă30 deăvoturiă“pentru”

