ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 11
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ORDINARĂ la data
de 31.01.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.18/19.01.2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract intre
Serviciul Public de Asistenta Sociala aflat in subordinea Consiliului local al orasului Ocna Mures si
Asociatia pentru Consiliere si Asistenta Specializata Alba Iulia, acronim ACAS, în vederea acordării
de servicii sociale pentru copilul Savu Valentin, domiciliat in Ocna Mures, strada Stefan Augustin, nr.
14, servicii care costa 161 lei/lună, pentru perioada 01.01.2012-30.06.2012, proiect iniţiat şi înaintat
spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof Dragut Augustin Iosif;
Vazand referatul nr.932/25.01.2012 intocmit de catre Serviciul public de asistenta sociala si
raportul Serviciului buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata ,coroborată cu Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, Normele metodologice
de aplicare a Legii 448/06.12.2006, aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 268 din
14.03.2007 precum si Ordinul nr 71/17.02.2005 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de serviciile
publice de asistenta sociala cu furnizorii de servicii sociale;.
În temeiul art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică
locală, republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: - Se aprobă încheierea unui contract intre Serviciul Public de Asistenta Sociala
aflat in subordinea Consiliului local al orasului Ocna Mures si Asociatia pentru Consiliere si Asistenta
Specializata Alba Iulia, acronim ACAS, în vederea acordării de servicii sociale pentru copilul Savu
Valentin, domiciliat in Ocna Mures, strada Stefan Augustin, nr .14, bolnav congenital diagnosticat cu
,,tulburare pervaziva de dezvoltare cu hiperkinezie”, servicii care costa 161 lei/lună, pentru perioada
01.01.2012-30.06.2012, conform anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, prof Dragut Augustin Iosif.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului-judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget – contabilitate,resurse umane,informatizare;
- Serviciul public de asistenta sociala Ocna Mures;
- Domnului Savu Miron ;
Ocna Mures, la 31.01.2012
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
DR. ING. GLIGOR OLTEAN-DAN

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.1;

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:16;

