ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 84
privind încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul local al oraşului Ocna Mureş
şi Asociaţia Pensionarilor UIOREANA din Ocna Mureş în vederea realizării şi
implementării proiectului de interes public local “Etate şi sănătate”

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă “de îndată” la
data de 11.07.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.590 din 10.07.2012, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Văzând solicitarea Aosciaţiei Pensionarilor “UIOREANA” din Ocna Mureş, înregistrată la
Primărie oraşului Ocna Mureş cu nr. 7867/11.07.2012, referatul nr.7868/11.07.2012 al
serviciului public pentru asistenţă socială şi raportul nr.7849/11.07.2012 al serviciului bugetcontabilitate, resurse umane, informatizare, prevederile cuprinse în Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile ulterioare şi art.6 din O.U.G. nr.62/29.06.2012 privind
stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare externe
nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român
vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum
şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe ;
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (6) lit.a) punctul 2, alin. (7) lit. a) şi art.45 din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată in anul 2007, cu modificarile
si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul local al oraşului
Ocna Mureş şi Asociaţia Pensionarilor UIOREANA din Ocna Mureş în vederea realizării şi
implementării în comun a proiectului de interes public local “Etate şi sănătate” care va fi depus
în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, finanţată din fondul tematic pentru participarea
societăţii civile, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri , inclusiv cu
semnarea Acordului de parteneriat se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr.
Silviu Vinţeler.
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Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare ;
- Asociaţia Pensionarilor UIOREANA din Ocna Mureş;
Ocna Mureş, 11.07.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. ION VINŢELER

PSN/PSN
EXPL.3; ANEXE.1;

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 15; Voturi “pentru”: 14;
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