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            R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL       
  
 

HOTĂRÂREA NR. 235 
privind aprobarea prelungirii, pe perioada 01.01.2015 – 28.02.2015 a duratei Convenţiei de Asociere 

nr.17709/28.12.2012 încheiată în baza HCLOM nr 190/19.12.2012 între Oraşul Ocna Mureş, pe de o 

parte şi Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş, pe de altă parte 
 

 

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

de 18.12.2014,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1850/12.12.2014, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

           Având în vedere solicitarea nr.158/19.11.2014 a Filialei Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş, 

înregistrată la Primăria Ocna Mureş cu nr. 17893/19.11.2014, referatul nr. 18163/24.11.2014 al 

Serviciului Public de Asistenţă Socială, raportul nr.19501/18.12.2014 al Direcţiei economice  şi 

avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu prevederile cuprinse în Legea 

nr 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată, Legea nr.17/2007 privind asistenta sociala a 

persoanelor varstnice, Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, HGR 

nr. 903/15.10.2014 , HGR nr. 904/15.10.2014 şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată  . 

          În temeiul art. 36, alin.(6) litera a), punctul 2 şi  art.45 p-ctul 1 şi art.115, alin.(1) litera b) 

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 prelungirea cu o durată de 2 luni, respectiv pe perioada 01.01.2015 – 

28.02.2015, a duratei Convenţiei de Asociere nr.17709/28.12.2012 încheiată în baza HCLOM nr. 

190/19.12.2012 între Oraşul Ocna Mureş, pe de o parte şi Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna 

Mureş, pe de altă parte, pentru derularea în continuare a proiectului social de interes public local 

care face obiectul Convenţiei. 
 

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

actului adiţional, se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu . 
 

  Se comunică la: 

 -Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

 -Primarul oraşului Ocna Mureş;  

-Serviciul   public de asistenţă socială; 

-Direcţia economică; 

-Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureş, 
 

Ocna Mureş, 18.12.2014 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

       JR. ARON MARIN                                                                        SECRETAR ORAS 

                                                                                              JR. FLORINEL NICOARĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

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


