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H O T Ă R Â R E 

cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de 
muncă din rândul șomerilor pentru anul 2017 și împuternicire  

Președinte al Consiliului Județean Olt                                                
 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.563/19.01.2017 referitoare la Proiectul 
de hotărâre nr.564/19.01.2017; 

- Raportul nr.565/19.01.2017 al Serviciului Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.704/25.01.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie 
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- Raportul nr.708/25.01.2017 al Comisiei pentru Agricultură, 
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț; 

- Adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt 
nr.426/17.01.2017, înaintată Consiliului Județean Olt și 
înregistrată sub nr.439/17.01.2017; 

- prevederile art.3, art.77, art.771 și art.772 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării 
forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.48 și art.49 din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.174/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.83, art.87, art.88 și art.89 din Procedurile privind 
accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, 
modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a 
acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.377/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.e) și art. 97 alin.(1), art.98 

coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 

 

 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1 Se aprobă “Programul de ocupare temporară a forței de 
muncă din rândul șomerilor pentru anul 2017”, cu un număr de 400 de 
locuri de muncă, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se împuternicește Președintele  Consiliului Județean Olt  să 
repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzut în Programul de 
ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru anul 
2017, locurile de muncă subvenționate din bugetul asigurărilor pentru 
șomaj, pe servicii și activități din cele prevăzute la art.83 alin.(1) din  
Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de 
muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a 
acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.377/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, și să le distribuie angajatorilor 
care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea 
reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice. 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – 
Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, 
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, Președintelui 
Consiliului Județean și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 
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                                                                               Secretar al județului 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi 
„pentru” și o abținere. 


