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       R O M Â N I A 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL   

 

HOTĂRÂREA NR.159 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş nr.101/12.05.2016  

 

 

             CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară 

la data de 27.07.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.637/22.07.2016, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu; 

 

Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.12050/27.07.2016 înaintate de către 

Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mures, referatul 

înregistrat la Primăria oraşului Ocna Mureş sub nr.12050/27.07.2016 înaintat de către Şcoala 

Gimnazială “Lucian Blaga”  coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr.1/2011- Legea educaţiei 

naţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr.5576/2011 al Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, modificat şi completat; 

 

            În temeiul art.36, alin (9), litera a), art.45 alin.(2) lit.a) şi art.115 alin. (1) lit.b) din Legea 

nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art. 1:  Se aprobă  suplimentarea numărului de beneficiari de “burse sociale lit.a) bursă de 

orfani + boală”, aprobate pentru semestrul II, anul scolar 2015-2016, prin punctul 1, art.1. din 

HCLOM nr.101/12.05.2016, de la 54 la 56 de beneficiari, respectiv suplimentarea sumei aferente 

acordată acestora. 

 

           Art. 2:  Sumele alocate se modifică în mod corespunzător.  

 

           Art. 3:   Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu. 

  

                    Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       -Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş; 

       - Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga”.  

 

                                                          Ocna Mureş, 27.07.2016 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              AVIZEAZĂ, 

                    ION VINŢELER                                                                      SECRETAR ORAŞ 

                                                                                                                     NICUŞOR PANDOR 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ED/DACT:G.M.A. 

EXP:5;ANEXE: ;                                                            Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:14 ; voturi pentru:14.    


