ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 56
privind aprobarea asocierii dintre UAT Oraşul Ocna Mureş, în calitate de Partener 3 şi
Consiliul judeţean Alba – Lider de parteneriat, Asociaţia ASMEA – Partener 1, ENFAP
MARCHE – Partener 2 în vederea implementării în comun a Proiectului de interes public
local “Egalitate de şanse pe piaţa muncii”
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 24.03.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.386/18.03.2014 emisă de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere Expunerea de motive nr.4066/24.03.2014 a primarului oraşului Ocna
Mureş, referatul nr.4051/24.03.2014 al Serviciului Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş,
raportul nr. 4067/24.03.2014 al Direcţiei Economice şi avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local, coroborate cu Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea frepturilor persoanelor cu handicap, Legea nr.
273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.36, alin.(6) lit. a) punctul 2., alin.(7) lit.a), art. 45, art. 115 şi art.124 din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă asocierea dintre UAT Oraşul Ocna Mureş, în calitate de Partener 3 şi
Consiliul judeţean Alba – Lider de parteneriat, Asociaţia ASMEA – Partener 1, ENFAP
MARCHE – Partener 2 în vederea implementării în comun a Proiectului de interes public local
“Egalitate de şanse pe piaţa muncii, numărul 135156, care este depus în cadrul cererii de
propuneri de proiecte nr.151, “Şanse egale şi respect în regiunea Centru”, Axa prioritară 6“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “Promovarea egalităţii de
şanse pe piaţa muncii” , conform acordului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
Acordului de parteneriat se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinteler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Consiliul Judeţean Alba;
- Asociaţia ASMEA Ocna Mureş;
- ENFAP MARCHE, Ancona - Italia;
- Serviciul Public de Asistenţă Socială Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
Ocna Mures, 24.03.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
PROF. HERŢEG HOREA
SECRETAR ORAŞ,
JR. NICOARĂ FLORINEL

PSN/PSN.Ex.3.Anexe:1.

Notă: consilieri în funcţie:17 prezenţi: 13; voturi pentru: 11-.

