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              ROMANIA             
             Judeţul Alba 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
        CONSILIUL  LOCAL  
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 20 
 
 
          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
28 februarie 2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.532/18.02.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
           Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes 
local care vor fi executate în anul 2011, de către beneficiarii de ajutor social în baza Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri,  proiect iniţiat şi înaintat spre aprobare de către 
primarul oraşului Ocna Mureş,prof. Augustin Drăguţ; 
            Văzând referatul nr.2360/15.02.2011 întocmit la proiectul de hotărâre în cauză de către 
serviciul administrarea domeniului public si privat din subordinea Consiliului local al oraşului Ocna 
Mureş;  
            Având în vedere Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicata 
in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată prevederile art.6, alin.(2) şi (7) 
din Legea nr.416/18.07.2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art.28 alin.(3) din H.G. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prvederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
           În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică 
locală, republicata; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Articol unic: - Se aprobă Planul de lucrări de interes local care vor fi executate în anul 
2011, la nivelul orasului Ocna Mures,.de către beneficiarii de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei – parte 
integrantă a prezentei hotărâri  
 
              Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului Ocna 
Mureş, prof. Augustin Drăguţ,;  
 
    Se comunică la: 

- Institutia Prefectului - judetul Alba; 
- Primarul oraşului Ocna Mureş; 
- Agenţia de prestaţii sociale Alba; 
- Serviciul administrarea domeniului public si privat din subordinea Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş;  
- Serviciul public de asistenţă  socială din subordinea Consiliului local al oraşului Ocna Mureş;  

      
Ocna Mures, la 28.02. 2011 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER,                                                                                  SECRETAR ORAS                       
     AUREL  PĂŞTINĂ                                                                          JR. FLORINEL NICOARA 
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EX:7;ANEXE:1;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”: 17. 


