Anexă
la Decizia nr. 7.10
din 07.12.2017

PROGRAM
de dezvoltare a lucrărilor publice în teritoriul s. Cojuşna
pentru anul 2018
I.

Scopul prezentului Program

Organizarea lucrărilor publice, conform prevederilor Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova nr. 1121 din 14 octombrie 2004, modificărilor
şi completărilor a Legii 102—XV din 13.03.2003, privind ocuparea forţei de
muncă şi protecţia socială a persoanelor, aflate în căutarea unui loc de muncă;
art. 78 din Legea 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.
II.

Termenele de realizare a prezentului Program
Pe parcursul anului 2018.

III.

Sursele de finanţare

-

Cheltuieli financiare pentru realizarea Programului se vor efectua din:
mijloacele bugetului primăriei în limita resurselor financiare disponibile,
mijloacele agenţilor economici,
fondul de şomaj,
granduri, investiţii direcţionate spre dezvoltarea comunităţii.

IV.

Rezultatele finale preconizate la implementarea prezentului
Program

Realizarea Programului va conduce la creşterea numărului persoanelor
antrenate la lucrările publice, la diminuarea şomajului.
Organizarea controlului asupra realizării prezentului Program de
dezvoltare a lucrărilor publice remunerate
Controlul asupra realizării prezentului Program de dezvoltare a
lucrărilor publice remunerate se efectuează de către Primărie, Agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă şi alte organe împuternicite.
V.

VI.

Situaţia pieţii muncii
Balanţa resurselor de muncă.
 Populaţia totală: 7062
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 Populaţia aptă de muncă 4935
 Nu sînt ocupaţi în cîmpul muncii circa 800, din ei sînt înregistraţi la
AOFM circa 35 de persoane apte de muncă.
 Pentru anul 2018, Primăria s. Cojuşna va încheia contract de
colaborare cu AOFM , privind organizarea lucrărilor publice , unde
vor fi antrenate – pînă la 5 persoane.
Astfel, pe parcursul anului 2018 vor fi organizate lucrări publice:
lucrări la amenajarea teritoriului: amenajarea cimitirului (curăţirea copacilor,
curăţirea teritoriului şi scoaterea gunoiului), lucrări de reparaţie a obiectelor de
menire social-culturală.
Finanţarea lucrărilor publice va avea loc, după cum urmează: lucrări la
amenajarea teritoriului – bugetul local 54000 lei, contribuţiile la bugetul
asigurărilor sociale de stat – 23 % - 12420 lei.
VII. Administrarea, coordonarea şi controlul
Lucrările sînt considerate lucrări şi activităţi temporare de folos şi
interes public pentru comunităţile locale, accesibile tuturor persoanelor, aflate în
căutarea unui loc de muncă, desfăşurate de către autorităţile publice locale şi
susţinute financiar, din contul mijloacelor bugetelor unităţilor administrativteritoriale, ale Fondului de şomaj şi din alte mijloace, alocate de instituţiile
bugetare.
Funcţia de control asupra angajării la lucrările publice a şomerilor se
pune în seama consiliului consultativ al AOFM, constituit din reprezentanţii
autorităţilor administraţiei publice locale, patronatului şi sindicatelor. Dreptul
preferenţial de a fi încadraţi la lucrări publice îl au şomerii, înregistraţi la
AOFM.
VIII. Remunerarea muncii
Cetăţenii, antrenaţi la lucrările publice, vor fi remuneraţi pentru
volumul de muncă îndeplinit în corespundere cu condiţiile de salarizare,
existente la angajator în baze contractuale.
Fiecărui şomer, înregistrat la AOFM şi antrenat la lucrările publice, i
se acordă, din Fondul de şomaj, o indemnizaţie lunară egală cu 30 % din salariul
mediu pe economie, pentru anul precedent. Indemnizaţia respectivă nu se
include în salariul plătit de angajator.
Pentru a beneficia de indemnizaţie lunară şomerul depune cerere.
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va asigura achitarea
indemnizaţiilor lunare şomerilor antrenaţi.
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IX.

Prognoza dezvoltării lucrărilor publice pentru anul 2018

Nr.
Acţiunea preconizată
Termen de
Responsabili de
d/o
realizare
executare
1.
Studierea posibilităţii de organizare Ianuarie - februarie Primarul Sergiu
a lucrărilor publice remunerate în
Jereghi
teritoriul satului, lucrări de
salubrizare
2.
Înverzirea şi amenajarea teritoriului Martie-aprilie
V.
Codreanu,
conducător
ÎM
„Salubr Cojușna;
Igor
Crăciun,
viceprimar
3.
Organizarea lucrărilor auxiliare la Mai-septembrie
Igor
Crăciun
reparaţia obiectelor de menire
viceprimar
social-culturală
4.
Amenajarea cimitirului
Martie-aprilie;
Igor
Crăciun,
Octombrieviceprimar
noiembrie
5.
Amenajarea drumurilor în teritoriu Mai-septembrie
Igor
Crăciun,
viceprimar
6.
Amenajarea fîntînilor în teritoriu
Mai-iunie
Suman
Sergiu,
director
SRL
„Vias-Comunal”;
Igor
Crăciun,
viceprimar
7.
Deszăpezirea și presurarea
Octombrie
- Igor
Crăciun,
materialului antiderapant (nisip), pe Decembrie
viceprimar
străzile din localitate, în sezonul
rece al anului
8.
Lucrări de salubrizare
Ianuarie-decembrie V.
Codreanu,
conducător
ÎM
„Salubr Cojușna;
Igor
Crăciun,
viceprimar
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X. Sursa de finanţare a activităţii.
Denumirea
agentului
economic
Primăria
satului
Cojuşna
-//-

Forma de activitate

Finanţarea

Durata
lucrărilor,
Numărul
persoanelor

Înverzirea, amenajarea, Din bugetul local
curăţirea teritoriului

3

Lucrări auxiliare la Din bugetul local
reparaţia obiectelor de
menire social-culturală
Amenajarea drumurilor Din bugetul local
în teritoriu

3

-//-

Amenajarea fîntînilor

Din bugetul local

2

-//-

Amenajarea cimitirului

Din bugetul local

4

-//-

Lucrări de salubrizare

Din bugetul local

4

-//-
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Relaţiile dintre părţile participante la organizarea lucrărilor publice
remunerate sînt reglementate de contracte, încheiate între. 1) Primăria Cojuşna
şi Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă; 2) Primăria Cojuşna şi şomeri.
În contractul încheiat între AOFM şi primărie sînt specificate: volumul
de lucru, durata, condiţiile de remunerare a muncii, responsabilitatea reciprocă a
părţilor, privind finanţarea, crearea condiţiilor sigure de muncă.
La contract se anexează: devizul de cheltuieli pentru lucrările publice
cu indicarea surselor financiare.
Selectarea şi îndreptarea persoanelor la lucrări publice este efectuată de
către AOFM.
AOFM informează persoanele îndreptate la lucrări publice despre
condiţii, regim, remunerarea şi stimulare a muncii.
Primăria prezintă lunar, la ultima zi a lunii, AOFM registrul de pontaj
pentru persoanele antrenate la lucrări publice, precum şi informaţia privind
volumul de lucru.
Unităţile economice, primăria nu pot refuza angajarea la lucrări publice
a persoanelor îndreptate de către AOFM.
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