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R O M Â N I A
          JUDEŢUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ
     CONSILIUL   LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 21
privind aprobarea alocării, în bugetul UAT Orașul Ocna Mureș pe anul 2016, a sumelor

necesare acordării unor drepturi de asistență socială pentru elevii cu cerințe educaționale
speciale din Ocna Mureș; aprobarea normelor proprii de acordare a acestor drepturi

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data
de 28.01.2016,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.55 / 18.01.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere situațiile comunicate de către unitățile de învățământ din orașul Ocna
Mureș, expunerea de motive nr.1184/26.01.2016 şi rapoartele de specialitate nr.1186/26.01.2016 și
nr.1219/26.01.2016 ale direcției economice, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local al orașului Ocna Mureș, coroborate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, actualizată, Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, Legea
nr.1/2011 a educației naționale, actualizată, art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată și actualizată, art.13, art.16, alin.(3) și art.26 din
Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu
cerințe educaționale special integrați în învățământul de masă aprobată prin Ordinul nr.5574/2011
al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, H.G. nr.1251/2005 privind unele
măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție
socială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale din cadrul sistemului de
învățământ special și special integrat, H.G. nr.904/2014 privind stabilirea limitelor minime de
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția
și promovarea drepturilor copilului și Hotărârea nr. 2/14.01.2016 a Consiliului Județean Alba;

În temeiul art. 36, alin.(6) litera a), punctul 2,  art.45 alin.(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 alocarea în bugetul UAT Orașul Ocna Mureș pe anul 2016, a sumelor
necesare acordării, începând cu anul 2016, a drepturilor de asistență socială constând în alocația
zilnică de hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării,
transport, materiale cultural-sportive, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în
învățământul de masă din orașul Ocna Mureș și care nu se află în sistemul de protecție socială,
prevăzute în anexa nr.1 la HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli
aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, la nivelul cuantumului sumelor stabilite prin Anexa nr.1 care
face parte integrantă din prezenta.

Art. 2: Se aprobă Normele proprii cu privire la modalitatea de justificare a sumelor care fac
obiectul acordării drepturilor aprobate la art.1 conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta.
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Art. 3: Acordarea drepturilor prevăzute la art.1 și justificarea sumelor acordate se face prin
instituțiile de învățământ pe care le frecventează elevii beneficari, în baza legislației specifice și a
Normele proprii aprobate prin art.2.

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu .

Se comunică la:
-Instituţia Prefectului- judeţul Alba;
-Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Direcția economică;
-S.P.A.S. Ocna Mureș;
-Liceul Teoretic ”Petru Maior” Ocna Mureș;
-Liceul Tehnologic Ocna Mureș;
-Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș;

Ocna Mureş, 28.01.2016

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   CONTRASEMNEAZĂ,
DR. ING. OLTEAN-DAN GLIGOR             SECRETAR ORAȘ

        PANDOR NICUȘOR

PSN/PSN; EXPL.9; ANEXE.2;                      NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16 ; Voturi “pentru”:16 ;
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ANEXA NR.1 LA HCLOM NR. 21/28.01.2016

CUANTUMUL  SUMELOR
pentru cheltuielile aferente drepturilor de asistență socială constând în alocația zilnică de hrană,

îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport,
materiale cultural-sportive, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul

de masă și care nu se află în sistemul de protecție socială, din orașul Ocna Mureș, prevăzute în
anexa nr.1 la HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor
prevăzute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor

copilului,

Elevii cu deficienţe C.E.S. integraţi in şcoala publică
(invăţământ de masă)

Categoria de beneficiari Grupe de vârstă

De la 3 până la De la 7 până la De la 14 până De la 18 până
7 ani inclusiv 14 ani inclusiv la 18 ani la 26 ani

inclusiv inclusiv

Valoarea drepturilor
imbrăcămintei, incălţămintei,

materiale
igienico-sanitare,

rechizite/manuale, jucării,
transport, materiale 498,00 611,00 754,00 844,00

cultural-sportive conform
H.G. nr. 904/2014

(lei/an/copil/elev/tânăr)

Valoarea alocației de hrană
(lei/zi/copil/elev/tânăr)

16,6 16,6 16,6 16,6

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      CONTRASEMNEAZĂ,
DR. ING. OLTEAN-DAN GLIGOR             SECRETAR ORAȘ

        PANDOR NICUȘOR


