ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA HIDA
CONSILIUL LOCAL
H O T R Â R E A nr.5
Din 31 ianuarie 2007
Privind aprobarea Planului cu lucrările publice efectuate de beneficiarii
Legi nr.76/2002.

Consiliul local al comunei Hida , judeţul Sălaj.
Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate nr.251/2007 şi avizul comisiei de
specialitate.
Văzând prevederile Legii nr. 76 /2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, modificată şi completată, ale art.38 alin.9 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, modificată şi completată.
În temeiul art.46 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală:

H O T Ă R E Ş T E:
Art.1 Începând cu luna februarie 2007 se aprobă angajarea unui număr de 10 şomeri în baza
Legii nr.76/2002, în cadrul Serviciului public de salubrizare şi a Serviciului specializat de construcţii.
Art.2 Se aprobă Panul cu lucrările publice şi valorile acestora care vor fi efectuate de către
beneficiarii Legii nr.76/2002, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a celor arătate se încredinţează primarul şi viceprimarul comunei.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la :

Prefectura judeţului Sălaj.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj.

Populaţiei prin afişare
 Primarul comunei
 Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BOGDAN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNĂ
BALOTA DUMITRU-DORIAN

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA HIDA
CONSILIUL LOCAL

anexă la Hotărârea nr.5/31.01.2007

PLAN
Cu lucrările publice şi valoarea acestora care vor fi efectuate de
către beneficiarii Legii nr.76/2002
In baza Legii nr.76/2002 Primăria comunei Hida va angaja începând cu luna februarie 2007, 10
şomeri în scopul efectuării unor lucrări de interes public după cum urmează:
1. Lucrări la drumurile comunale: 50 km
HIDA-MILUANI ; CHENDREA-TRESTIA ; HIDA-STUPINI ; SINPETRU-PADURIS şi pe
străzile din localităţile : Hida, Racîş, Trestia, Sînpetru şi Stupini.
Valoarea lucrărilor :
70.000 RON
Denumirea lucrărilor:
- decolmatat şanţuri, rigole şi podeţe
- defrişat vegetaţia
- împrăştiat şi nivelat pietriş şi balastru
Manopera………………….. 21.550 RON
2.Lucrări de reparaţii la căminele culturale din localităţile: Hida, Racîş şi Trestia
Valoarea lucrărilor :
30.000 RON.
Lucrări la cămin Hida – sala mică:
- montat parchet
- zugrăvit interior
- alte amenajări interioare
Manopera…………………. 2.500 RON
Lucrări de reparaţii la căminul din Trestia şi Racîş :
-reparaţii acoperiş
-reparaţii instalaţii electrice
-reparaţii tavane
-tencuieli interioare şi zugrăveli
Manopera…………………… 12.550 RON
3.Lucrări de amenajare a curţii liceului Hida
Valoarea lucrărilor :
5.200 RON
Denumirea lucrărilor:
-executat rigole pentru evacuarea apei
- reparaţii garduri
- pietruire curte
Manopera………………………1.350 RON
4.Amenajat curte şcoală Racîş :
Valoarea lucrărilor : 3.000 RON
Denumirea lucrărilor:
- curăţat şanţuri
- pietruire curte
Manopera……………………….1.100 RON

5. Alte lucrări :
Valoarea lucrărilor :
5.000 RON
Denumirea lucrărilor:
- amenajarea spaţiilor verzi
- lucrări de reparaţie şi întreţinere la arena sportivă
- executat 200 ml gard
Manopera…………………………….1.150 RON
6.Executat grup social la sala de mese tip cantină :
Valoarea lucrărilor : 6.600 RON
Manopera …………………………….1.680 RON
7. Serviciu salubrizare………………………13.500 RON
Total manoperă lucrări……………………..56.980 RON
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