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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL   

                                  

                                      

HOTĂRÂREA NR.200 

privind luarea unor măsuri pentru iniţierea şi gestionarea unui 

Proiect depus în cadrul Programului RO10 „ Copii şi tineri în 

situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea 

inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale „ CORAI, 

schema de granturi mici LOCAL; 

                        

              Consiliul local al oraşului Ocna Mureş întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 

octombrie 2014; 

   Având în vedere : expunerea de motive nr. 14181  din data de 14.10.2014, raportul 

nr.14182 din data de 14.10.2014 al Serviciului Public de Asistenţă Socială  şi Dispoziţia nr. 345 

din 25.02.2014 emisă de către primarul oraşului Ocna Mureş la data de 25.02.2014 privind actul 

de constituire ( anexa nr. 1 ) a Grupului de iniţiativă din comunitatea de romi din localitatea Ocna 

Mureş, ca persoană juridică, din care rezultă necesitatea întocmirii unui Proiect depus în cadrul 

Programului RO10 „ Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru 

reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale „ CORAI, schema de granturi 

mici LOCAL, prin realizarea la nivelul oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba a proiectului „ Centrul 

Educaţional „ Egalitate de şanse „  

 În temeiul : prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. f, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. 

b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare, republicată la data de 20 februarie 2007, remodificată şi completată ulterior, 

    

                                               HOTĂRĂŞTE : 

   

            Art. 1.- Se aprobă întocmirea şi înaintarea unui proiect de finanţare nerambursabilă din 

cadrul Programului RO10 „ Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru 

reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale „ CORAI, schema de granturi 

mici LOCAL, cu finanţare SEE, cu scopul de a iniţia şi gestiona proiectul „ Centrul Educaţional , 

Egalitate de Şanse „ 
 

            Art. 2.- Proiectul se încadrează  în Strategia Guvernului României de Incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, deservind un număr 

de peste 120 locuitori ai oraşului, fiind finanţat în proporţie de 100 % din program; 
 

 Art. 3.- Consiliul local al oraşului Ocna Mureş aprobă realizarea proiectului în colaborare 

cu Grupul de Iniţiativă pentru susţinerea educaţiei în comunitatea de romi  „ La Bărăci” din Ocna 

Mureş, conform Acordului de Colaborare nr. 2655/25.02.2014 şi în parteneriat cu Asociaţia 

ASMEA Ocna Mureş, conform Acordului de Parteneriat nr. 2560/24.02.2014; 
 

            Art. 4.- Consiliul local al oraşului Ocna Mureş aprobă realizarea investiţiei de mică 

infrastructură pe terenul aflat în proprietatea sa identificat cu CF nr. 71099 Ocna Mureş, nr. top. 

71099 ; CF nr. 71100 Ocna Mureş, nr. top. 71100 ; CF nr. 72072 Ocna Mureş, nr. top. 

1454/138/1/2; 
 

 Art. 5.- Consiliul local al oraşului Ocna Mureş îşi asumă angajamentul: 
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a. de a asigura acoperirea, din bugetul local, în perioada de sustenabilitate (5 ani de la 

finalizarea proiectului), a costurilor necesare desfăsurării  la acelaşi nivel a activităţilor 

proiectului, conform Tabelului anexat care face parte integranta din prezenta ; 

b. de a asigura cheltuielile neeligibile pentru proiect apărute în perioada de implementare a 

proiectului, a sumelor necesare pentru acoperirea costurilor cu asigurarea clădirii şi a 

bunurilor atât în perioada de implementare cât şi în perioada de sustenabilitate; 

c. de a asigura diferenţele dintre Devizul General Estimativ şi sumele prevăzute în bugetul 

proiectului; 
 

 Art. 6.- Investiţia de mică infrastructură aprobată prin prezenta hotărâre va rămâne în 

patrimoniul public al oraşului Ocna Mureş, în condiţiile legii. 
 

 Art. 7.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,  inclusiv cu semnarea, în numele 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, a tuturor documentelor necesare iniţierii şi gestionării 

acestui proiect se împuterniceşte domnul Vinţeler Silviu, Primarul oraşului Ocna Mureş. 

 

   

Ocna Mureş , la 14 octombrie 2014.- 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                                    

STOICA ALIN SEBASTIAN                                                                  SECRETAR ORAŞ, 

                                                                                                         JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
DACT: T.O.M                                                               Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 14; voturi pentru:14. 

EX:5, ANEXE:1 

 


