
ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

                                  

                                      

HOTĂRÂREA NR. 204 

pentru revocarea HCLOM nr.200/14.10.2014 a Consiliului local Ocna Mures  

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 de îndată la data de 20 

octombrie 2014, ca urmare a emiterii Dispoziţiei nr.1000/20.10.2014 de către primarul oraşului 

Ocna Mureş; 

   Având în vedere : adresa Fondului Român  de Dezvoltare Socială Bucureşti – F.R.D.S. 

înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 14.866/20.10.2014, expunerea de motive nr. 

14868/20.10.2014 a primarului oraşului Ocna Mureş, raportul de specialitate nr.14884/20.10.2014 

al Serviciului Public de Asistenţă Socială, Dispoziţia nr. 345 din 25.02.2014 emisă de către 

primarul oraşului Ocna Mureş 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 revocă Hotărârea nr.200 adoptată de către Consiliul local al oraşului Ocna 

Mureş la data de 14.10.2014 privind proiectul 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. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte domnul Vinţeler 

Silviu, Primarul oraşului Ocna Mureş. 

 

   

Ocna Mureş , la 20 octombrie 2014.- 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

             JR. ARON MARIN                                                                SECRETAR ORAS 

                                                                                                 JR. FLORINEL NICOARĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE:0;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:12;  Voturi “pentru”:12.  


