
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. _____ din 30.10.2018 

privind încheierea unui protocol de colaborare cu AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ TIMIȘ - PROIECT INTESPO POCU– Integrarea Tinerilor 

în Evidențele Serviciului Public de Ocupare  

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 

30.10.2018: 

 Având în vedere: 

 adresa Consiliului Județean Timiș nr. 18705/10.10.2018 înregistrată la sediul Primăriei Comunei 

Giarmata sub nr. 8930/23.10.2018; 

 expunerea de motive a domnului primar ing. Bunescu Virgil; 

 raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Asistență Socială; 

 Legea nr.202/2006 privind organizarea și functionarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă, republicată; 

 Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru 

stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a 

acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.85/2002 privind 

aprobarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de 

șomaj, cu modificările și completările ulterioare; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

ROMÂNIA 
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În temeiul prevederilor art. 21 alin. (3) și art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART.1. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu AGENȚIA JUDEȚEANĂ 

PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ TIMIȘ - PROIECT INTESPO POCU – Integrarea 

Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, în conformitate cu Anexa 1. 

ART.2. Se împuternicește dl. ing. Bunescu Virgil, primar al Comunei Giarmata, în vederea 

semnării protocolului de colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș.  

ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  ___ voturi „pentru”, ____ 

,,împotrivă”, ___ ,,abțineri”. 

ART.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Serviciului Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale,Taxe și 

Impozite; 

 Compartimentului Juridic; 

 se va afișa. 
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