
            R O M Â N I A 

               Judeţul Alba 

   ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

        CONSILIUL  LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 190 

privind încheierea unei Convenţii de asociere între Consiliul local Ocna Mureş şi Filiala  

Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş în vederea finanţării şi realizării în comun a  

proiectului de interes public local Centrul de zi pentru copii din Aşezământul de 

 protecţie socială “Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureş  . 
 

        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. 17525/19.12.2012 ale Serviciului public de asistenţă 

socială 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

               Art. 1:  (1) Se aprobă încheierea unei Convenţii de asociere între Consiliul local al oraşului 

Ocna Mureş şi Filiala  Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş în vederea finanţării şi realizării în comun a 

proiectului de interes public local “Centrul de zi pentru copii” din Aşezământul de protecţie socială 

“Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureş, prin care se vor furniza servicii de protecţie socială unui număr de 

până la 25 de copii,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 
 

              (2) Contribuţia financiară din bugetul oraşului Ocna Mureş, în cuantum de maxim 5.000 lei 

lunar, se alocă pentru susţinerea cheltuielilor în vederea asigurării normei zilnice de hrană şi salarizarea 

personalului, pentru componenta “Centrul de zi pentru copii” precizată la alin.(1). 
 

              Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

convenţiei de asociere se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu;        
 

       Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul Public de Asistenţă Socială; 

       -Serviciul Buget-contabilitate, resurse umane   

       -  Filiala  Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş.        

Ocna Mureş  19.12.2012 
      
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                          

                     CONSILIER,                                                                SECRETAR ORAS  

       JR. PAVEL GLIGOR PODARIU                                          JR. FLORINEL NICOARĂ  
 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN;EXPL.7;ANEXE:1;                     NOTA: Consilieri in functie:17; Prezenti:16; Voturi pentru:15; 


