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             R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR 140 

privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă în cuantum de 1000 lei/familie pentru 

familiile  copiilor decedaţi prin inec în data de 11 iulie 2013 

         

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 

31.07.2013,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.654/17.07.2013, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere referatul şi raportul nr.12316/29.07.2013 ale Serviciului Public de Asistenţă 

Socială,  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local  coroborat cu prevederile cuprinse în  

H.G.R nr 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a prevederilor Legii nr 

416/2001 privind venitul minim garnatat ;   

       În temeiul art. 36, alin.(6) litera a) punctul 2, art.45  alin.(1) din Legea nr.215 din 23 aprilie 

2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

       Art. 1:  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în cuantum de 1000 lei /familie, familiilor 

copiilor decedaţi prin înec în data de 11 iulie 2013 după cum urmează: 

       -pentru familia minorei Mihai Alexandra Denisa, decedată prin înec în data de 11 iulie 2013 se 

acorda 1000 lei ajutor de urgenţă, sumă pe care o va primi mama decedatei  şi anume Mihai Giana 

Nicoleta; 

       -pentru familia minorului Oltean Paul, decedat prin înec în data de 11.07.2013, se acordă 1000 

lei ajutor de urgenţă, sumă pe care o va primi mama decedatului şi anume Mihai Cosmina Maria. 

      Art. 2:  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 oraţului Ocna Mureş;  

-Serviciul  Public de Asistenţă Socială  

Ocna Mureş  31.07.2013 
                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF BACIU IOAN                                                                           SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                         JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOM/TOM . Ex:3; anexe:0.                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:15; Voturi ,,pentru”: 15. 


