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     ROMÂNIA 

 JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

 CONSILIUL LOCAL          

               

HOTĂRÂREA NR. 215 

 privind  alocarea sumei de 20820 lei la capitolul 68.02.50 Asistența socială, pentru 

sustenabilitatea proiectului ,,Centrul educațional Egalitate de șanse”, conform anexei 1  
 

 

             CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data 

de 27.10.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1031/20.10.2016, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu; 

 

Având în vedere referatul şi raportul nr.17605/27.10.2016, înaintate de către Direcţia 

economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mures, avizul favorabil al  

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile 

cuprinse în Legea 292/2011, HCLOM nr.125/13.06.2016 și Acordul de parteneriat 

nr.11009/12.07.2016, încheiat între CLOM și ASMEA. 

            În temeiul art.36, alin (4), 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 alocarea sumei de 20820 lei la capitolul 68.02.50 Asistența socială, pentru 

sustenabilitatea proiectului ,,Centrul educațional Egalitate de șanse”, conform anexei 1, după cum 

urmează: 

1) Suma de 880 lei la titlul 10- salarii pentru asigurarea fondurilor necesare salarizării personalului de 

curățenie; 

2) Suma  de 14000 lei titlul 20- materiale pentru asigurarea fondurilor necesare asigurării hranei 

pentru beneficiarii activităților centrului, cheltuielilor intreținerii centrului( materiale de curățenie, 

cheltuieli cu utilitățile); 

3) Suma de 5940 lei la titlul 59- asociații pentru asigurarea fondurilor necesare derulării activităților 

Asociației ASMEA, partener în cadrul proiectului. 

  

    Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 

Ocna Mureş, Vințeler Silviu. 

                    Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş.  

 

                                                   Ocna Mureş, 27.10.2016 

 
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           AVIZEAZĂ, 

                     BACIU IOAN                                                                                            SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                                       PANDOR NICUȘOR 

 

                                         
RED/DACT:T.O.M . 

EXP:4 ANEXE:1                

                          Nota: consilieri in functie:17; prezenţi:17 ; voturi ,,pentru”:16, nu votează:1;voturi ,,contra”0; .abţineri:0    
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