
POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ

Sprijinirea în găsirea unor noi locuri de muncă pentru persoanele mai tinere

Argumente:

-Având locuri de muncă,cei tineri își pot îmbunătăți singuri traiul;

-Cei plecați în străinătate la lucru s-ar putea întoarce acasă și ar deschide aici o afacere;

-Copiii s-ar bucura mai mult de sprijinul familiei;

 



DECLARAȚIA DE 
CONSTITUȚIONALITATE
 Politica publică aleasă a fost găsirea unor noi locuri de muncă.Aceasta respectă principiul 
egalității în drepturi a cetățenilor.Conform articolului 47 ,capitolul 2,titlul II referitor la nivelul 
de trai “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economica si protectie sociala.Cetățenii 
au dreptul și la măsuri de asistență socială potrivit legii”.Respecta drepturile și libertățile 
fundamentale printre care:libertate individuală,libertate de exprimare,dreptul la muncă și 
protecția socială a muncii.

 Libertatea economică prevăzută în articolul 45 din Constituția României se referă la accesul 
liber al persoanei la o activitate economică,liberă inițiativă și exercitarea acestora în condițiile 
legii sunt garantate.

 În articolul 135,titlul IV din Constituția României se precizează crearea condițiilor necesare 
pentru creșterea calității vieții și aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță 
cu obiectivele Uniunii Europene.



PROIECT DE ACT NORMATIV

  HCL al comunei Rădășeni nr.53 din data de 24.02.2021 

  Sprijinirea persoanelor lipsite de un trai decent,în găsirea unor noi locuri de muncă 

  Având în vedere expunerea de motive a elevilor clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Ion Lovinescu din 
Rădășeni din data de 13.01.2021;având în vedere avizele Comisiei pentru învățământ,sănătate și 
familie,muncă și protecție socială,activități social-culturale,culte și protectia copilului.

  Anexa HCL nr.39 din 18.10.2019;în baza legii 416/2001 modificată la 01.04.2021 ce se referă la venitul 
minim garantat,Consiliul Local hotărăște:

-Articolul 1:Găsirea unor locuri de muncă pentru persoanele mai tinere,având în vedere că în comună sunt în 
desfășurare mai multe proiecte de investiții printre care menționăm:ridicarea unui nou dispensar si o clădire 
destinată unei grădinițe cu program prelungit.

  



PROIECT DE ACT NORMATIV

  Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,se încredințează departamentele 
relevante ale administrației.

  Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:

-Domnului Primar al Comunei Rădășeni și Comisiei de Specialitate în cadrul Administrației 
Locale;

 


