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               ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

        CONSILIUL LOCAL          

 

 

 

                                                            HOTĂRÂREA NR 243 

 

privind majorarea numărului de beneficiari ai indemnizaţiei lunare a persoanelor cu handicap la 75 de 

locuri, începând cu data de 01.01.2015  

 

        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, jr. 

Silviu Vinţeler. 

         Având în vedere referatele de specialitate nr. 19463/17.12.2014 întocmite de către Serviciul public de 

asistenţă Socială,  raportul de specialitate nr 19500 /18.12.2014 a Direcţiei Economice şi avizele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş, coroborate cu Legea nr 292/2011a Asistenţei Sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr 17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice, Legea nr448 

din 06.decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Normele de 

aplicare ale acesteia aprobate prin HGR nr 268 din 14 martie 2007, H.G nr 871/2013 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, ORdinul comun al ministrului sănăptăţii si familiei şi al 

ministrului administraţiei publice nr 704/2002  

  

 

       În temeiul art 36 alin. (6) litera a),p-ctul 2,  art.45 alin.(1),  art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.215 din 

23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare 

 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1: Se aprobă  majorarea numărului de beneficiari ai indemnizaţiei lunare a persoanelor cu 

handicap la 75 de locuri, începând cu data de 01.01.2015.  

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

oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu 
              

               Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

             -Serviciul Public de Asistenţă Socială, 

             -Direcţia Economică. 

 

Ocna Mureş, 18.12.2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

JR. ARON MARIN                                                                                       SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                                     JR. FLORINEL NICOARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


