JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AMARA

HOTARARE
privind aprobarea Planului de lucrari de interes local si activitati pe anul 2009 pentru a
caror realizare va fi folosita forta de munca angajata temporar din randul somerilor

Consiliul local al orasului Amara, judetul Ialomita;
Avand in vedere:
-expunerea de motive nr.27 /25.02.2009;
-prevederile art.78 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.36 alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
HOTARASTE:

Art.1:-Se aproba Planul de lucrari de interes local si activitati pe anul 2009 pentru a caror
realizare va fi folosita forta de munca angajata temporar din randul somerilor, care se
constituie in anexa la prezenta hotarare.
Art.2:-Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul orasului Amara.
Art.3 :-Pe data adoptarii prezentei inceteaza prevederile Hotararii 168/2007.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

PANEŞ CONSTANTIN
BAICOIANU IONICA

Nr.16
Din 4 martie 2009
Adoptata in Amara
Ex.3

JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AMARA

Anexa
la Hotararea nr.16/2009

PLAN
de lucrari de interes local si activitati pe anul 2009
pentru a caror realizare va fi folosita forta de munca angajata temporar din randul
somerilor

I.Prezentarea generala a localitatii
Teritoriul administrativ al orasului Amara, este situat in partea centrala a judetului
Ialomita, intre comunele Grivita la N, Gheorghe Doja si Perieti la V si municipiul Slobozia
la E si S. Comuna este asezata intr-o zona favorabil comunicatiilor, este strabatuta de
drumul DN 2C Slobozia-Buzau, se afla la 7 km fata de Slobozia, resedinta de judet si la 93
de km fata de municipiul Buzau.
Orasul Amara este format dintr-o singura localitate, situata pe partea de N-V a
lacului cu acelasi nume si are un numar de 7891 de locuitori.
Localitatea Amara este statiune turistica de interes national conform prevederilor
legale in vigoare pe raza acesteia functionand mai multe unitati de turism si existand o
suprafata importanta (62 ha) de parc care necesita o intretinere adecvata in vederea
mentinerii statiunii in circuitul turistic
II.Activitatile ce se vor desfasura in anul 2009 de catre Primaria orasului Amara:
a)construirea unui grup sanitar la stadion ;
b)acoperireatribunelor la stadion ;
c)construirea unei anexe gospodaresti pentru bunurile din dotare ;
d)refacerea gardului la Scoala de Artesi Meserii « George Valsan » ;
e)refacere gard biserica ;
f)planatarea de arbusti si puieti in conformitate cu programul « Milioane de oameni,
milioane de copaci ;
g)ingrijirea si intretinerea parcurilor deperaza localitatii (62 ha) ;
h)amenajarea spatiilor verzi prin plantarea de rasaduri de flori ;
i)intretinerea zilnica a strazilor si aleilor prin maturare ;
j)intretinerea spatiilorverzi prin udare,cosire, greblare ;
k)intretinerea isalzului.
Activitatile enumerate mai sus au caracter de lucrari publice si au fost extrase din
obiectivele stabilite pentru anul 2009 de catre Primaria orasului Amara in vederea cresterii
nivelului de trai si implicit a satisfactiei cetatenilor de pe raza localitatii.

III.Necesarul de forta de munca:
-pentru servicii publice-40 persoane.
Total: -40 persoane.
Numarul de persoane a fost fundamentat avand in vedere si experienta anilor
anteriori, cand forta de munca angajata a fost in marea sa majoritate necalificata,
ingreunand astfel realizarea activitatilor ce presupuneau abilitati in domeniul constructiilor,
zidariei, mecanicii etc.
IV.Necesitatea derularii programului
In ceea ce priveste angajarea de personal pentru serviciile de tip public aceasta
este necesara deoarece la ora actuala primaria dispune de doar sapte angajati permanenti
care se ocupa de activitatile de gospodarire comunala, de asemenea, numarul persoanelor
beneficiare de ajutor social care presteaza activitati in folosul comunitatii este de 13 dintrun total de 25 de dosare, numarul personalului angajat fiind insuficient.
Personalul preconizat a fi angajat prin acest program urmeaza sa desfasoare
activitati pentru realizarea si amenajarea unor noi obiective pe raza localitatii, forta de
munca fiind necesara pentru asemenea lucrari de anvergura.
V.Impactul programului in cadrul comunitatii locale:
Angajarea de personal pentru servicii de tip public, aceasta face parte dintr-un
program mai larg pe care autoritatea executiva si l-a propus spre realizare in anul 2009, si
pentru anii viitori compus dintr-o serie de actiuni ce vizeaza in ansamblu crearea de noi
facilitati pentru cetatenii orasului si pentru indeplinirea obiectivelor ambitioase stabilite la
nivel local.
VI.Durata programului.
Programul de actiuni este prevazut a se derula pe perioada anului 2009 incepand
cu data incheierii conventiei cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Ialomita.

VII.Dispozitii finale
Primarul orasului Amara si functionarii publici competenti din cadrul Primariei
orasului Amara vor asigura intocmirea documentelor in vederea incheierii si derularii
conventiei cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita, viceprimarul
orasului va coordona activitatea personalului angajat.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PANEŞ CONSTANTIN

