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         R O M Â N I A 
        JUDETUL ALBA 
    ORASUL OCNA MURES 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 105 
 

privind angajarea unui număr de 10 de persoane în condiţiile unui contract de solidaritate 
conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale 
 
 
 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,întrunit în şedinţă ordinară  la data de 
30.07.2012,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.605 din 19.07.2012, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 
        Având în vedere referatul nr. 8210/20.07.2012 al Serviciului public de asistenţă socială Ocna 
Mureş, raportul de specialitate nr. 8499/26.07.2012 al serviciului buget-contabilitate, resurse umane, 
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea nr 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 
1149/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002,  
         În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 2 şi art.45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art.1: Se aprobă angajarea, în cadrul serviciului public de asistenţă socială Ocna Mureş, pentru 
perioada 01 august – 31 decembrie 2012, a unui număr de 10 persoane din rândul tinerilor cu vârsta 
cuprinsă între 16-25 de ani, aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în 
scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă şi în condiţiile unui contract de solidaritate conform 
prevederilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. 
 

        Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu selectarea 
persoanelor care vor fi angajate conform articolului precedent se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.        
 

          Se comunică la: 
       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - AJOFM Alba; 
       - Serviciul public de asistenţă socială; 
       - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane; 
 

Ocna Mureş, 30.07.2012 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZA, 
                 PROF. ION VINŢELER                                                    SECRETAR ORAŞ 

                                                                                              JR. FLORINEL  NICOARĂ 
 
 
 
 
 
 
 

PSN/PSN; EXPL.; ANEXE.0;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17; Voturi “pentru”:17;  


