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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL    

 

                                            HOTĂRÂREA NR.52  

   

         Privind modificarea şi completarea Acordului de parteneriat privind Proiectul 147680 cu titlul 

,,Economia socială-şansa persoanelor vulnerabile la egalitate şi incluziune pe piaţa muncii” încheiat în 

baza HCLOM nr 201 din 14.10.2014, forma finală a acordului fiind cea cuprinsă în anexa care face 

parte integrantă din prezenta. 

 

 Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 martie 

2015 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.367/04.03.2015, de către primarul oraşului Ocna 

Mureş, jr. Vinţeler Silviu; 

 Având în vedere:  referatul  nr. 3412 din data de 11.03.2015 al Serviciului Public de Asistenţă 

Socială, raportul nr.3404 din 11.03.2015 întocmit de către doamna ec. Szilagyi Ildiko, responsabil 

financiar al Proiectului ,,Economia socială, şansa persoanelor vulnerabile la egalitate şi incluziune pe 

piaţa muncii”;                 

            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 aprobă modificarea şi completarea Acordului de parteneriat privind Proiectul 

147680 cu titlul ,,Economia socială-şansa persoanelor vulnerabile la egalitte şi incluziune pe piaţa 

muncii încheiat în baza HCLOM nr 201 din 14.10.2014, forma finală a acordului fiind cea cuprinsă în 

anexa care face parte integrantă din prezenta. 

 Art. 2.-  Se împuterniceşte domnul Vinţeler Silviu, Primarul oraşului Ocna Mureş, să semneze 

în numele Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, toate documentele necesare iniţierii şi gestionării 

acestui proiect. 

 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează primarul oraşului Ocna Mureş, 

Vinţeler Silviu. 

  Se comunică la:  

       - Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul Public de Asistenţă Socială. 

   Ocna Mureş, la 11.03. 2015.- 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                                                               

VINŢELER SILVIU                                                         p.SECRETAR ORAŞ, 

                                                                                                             JR. PANDOR NICUŞOR 

 

 

 

 

 

 

 

        
DACT: T.O.M  

EX:5, ANEXE:1                                          NOTA: Consilieri în funcţie: 17 prezenţi: 14; voturi pentru:14. 

 


