ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 240
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru implementarea Proiectului de interes
public local “Informează-te, formează-te pentru un loc de muncă în regiunile NORD-VEST, CENTRU şi
VEST, număr 151291, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr.183”, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta

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 Expunerea de motive nr.19545/18.12.2012 a Serviciului public de asistenţă
socială Ocna Mureş, raportul de specialitate nr. 19487/17.12.2014 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, actualizată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între:
Asociaţia MENTORCONSULT, cu sediul în mun. Cluj Napoca, strada Donath, nr.38/10,
judeţul Cluj, cod fiscal 22244995 – Lider de parteneriat,
- S.C. K&D S.R.L., cu sediul social în mun. Cluj Napoca, strada Dacia, nr.3,et.2, ap.16, judeţul
Cluj, cod fiscal 15821314 – Partener 1;
- Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Ocna Mureş, cu sediul în oraşul Ocna Mureş, strada
Nicolae Iorga, nr.27, judetul Alba, cod fiscal 4563228 – Partener 2;
- Asociaţia Centrul de Educaţie Ecologică Muhlbach cu sediul social în mun. Sebeş, strada
Decebal, nr.86, judeţul Alba, cod fiscal 33571933 – Partener 3,
pentru implementarea Proiectului de interes public local “Informează-te, formează-te pentru un
loc de muncă în regiunile NORD-VEST, CENTRU şi VEST, număr 151291, în cadrul cererii de
-

propuneri de proiecte nr.183”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2: Se împuterniceşte domnul Silviu Vinţeler, în calitate de reprezentant legal al UAT
Oraşul Ocna Mureş, să semneze toate documentele necesare iniţierii şi gestionării proiectului care
face obiectul prezentei hotărâri.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
- Serviciul public de asistenţă socială Ocna Mureş,
- Asociaţia MENTORCONSULT– Lider de parteneriat;
- S.C. K&D S.R.L. – Partener 1;
- Asociaţia Centrul de Educaţie Ecologică Muhlbach– Partener 3
Ocna Mureş, 18.12.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
JR. ARON MARIN

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE:1;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:17 Voturi “pentru”: 17.

