ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.184
privind modificarea şi completarea Convenţiei de asociere (parteneriat) incheiată între
Consiliul Local Ocna Mureş şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în baza
Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 161/31.10.2011 în vederea finanţării
şi realizării în comun a proiectului de interes public local Centrul de zi pentru copii din
Aşezământul “Sf.Serafim de Sarov” din localitatea Războieni-Cetate
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
19.12..2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr 2069 din 14.12.2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul si raportul nr. 17359-17.12..2012 ale Serviciului public de asistenţă
socială, raportul serviciului buget-contabilitate, resurse umane şi avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociaţilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează
unităti de asistenţă socială şi H.G.R nr 421/16.04.2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin.(6) litera a) punctul 2., alin.(7) lit.a) si art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se aprobă modificarea şi completarea Convenţiei de asociere (parteneriat)
incheiată între Consiliul Local Ocna Mureş şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în baza
Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr 161/31.10.2011 în vederea finanţării şi realizării
în comun a proiectului de interes public local Centrul de zi pentru copii din Aşezământul “Sf.Serafim
de Sarov” din localitatea Războieni-Cetate, după cum urmează:
-

-

articolul 4 punctul 2: se inlocuieşte domnul profesor Drăguţ Augustin Iosif- fost primar, cu
domnul jurist Vinţeler Silviu- actualul primar al oraşului Ocna Mureş,
articolul 4 punctul 6: se inlocuieşte doamna Păcurar Valerica- fost consilier local cu doamna
Nicoară Marcela-actual consilier,
contribuţia lunară a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş pentru fiecare beneficiar de
servicii sociale din componenta Centrul de zi, dar nu mai mult de 25 de beneficiari,
reprezentând cota parte din norma zilnică de hrană calculată şi acordată conform normativelor
in vigoare, prevazută la articolele 6 şi 7 din Convenţia de Parteneriat se majorează de la 50
lei/lună la 60 lei/lună pentru fiecare beneficiar, începând cu luna decembrie 2012;
articolul 8 din aceeasi conventie: durata convenţie se prelungeste cu înca un an incepand cu
01.12.2012 până la 30.11.2013;

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu;
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
- Serviciul Public de Asistenţă Socială;
- Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.
Ocna Mureş 19.12.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
JR. PAVEL GLIGOR PODARIU
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