
         

 
            R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL       
  
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 239 
privind delegarea primarului oraşului Ocna Mures de a semna Contractul de finanţare pentru 

Proiectul “Economia socială – şansa persoanelor vulnerabile la egalitate şi incluziune pe piaţa muncii” 

care face obiectul Acordului de parteneriat aprobat prin HCLOM nr. 201/14.10.2014 

  
 

          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 Scrisoarea de informare privind aprobarea cererii de finanţare 

nr.7122/16.12.2014 raportul de specialitate  nr. 19489/17.12.2014 al Direcţiei economice şi avizele 

comisiilor de specialitate ale consiliului local coroborate cu Legea nr. 273/29.06.2006 privind 

finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

        În temeiul art.36, alin.(6) lit. a) pct. 2., alin.(7) lit. a), art.45 alin.(2) lit.c) şi art. 115 alin.(1) lit. 

b) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

        Art. 1:   Se împuterniceşte domnul Silviu Vinţeler, în calitate de reprezentant legal al UAT 

Oraşul Ocna Mureş, să semneze Contractul de finanţare pentru proiectul cu Titlul cererii de finanţare: 

“Economia socială – Şansa persoanelor vulnerabile la egalitate şi incluziune pe piaţa muncii”, 

POSDRU 2007-2013, Numărul de referinţă al programului (CCI):2007RO051PO001, DMI 6.1 

“Dezvoltarea economiei sociale”, ID proiect:147680,  care face obiectul Acordului de parteneriat 

aprobat prin Hotărârea nr. 201/14.10.2014 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş. 
 

        Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler. 

 

          Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Organismul Intermediar Regional Centru, Piaţa Iuliu Maniu, nr.10, etaj 2, Alba Iulia, jud. Alba; 
 

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. 


