ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.216
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre UAT oraș Ocna Mureș în calitate de
Partener 2 în cadrul Proiectului ANTREPRENORIAT- INVAȚĂ ȘI APLICĂ, depus în cadrul
Programului operațional CAPITAL UMAN, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți
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.17612/26.10.2016, înaintate de către Direcţia economică,
Serviciul VITL, avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în OUG 40/2015, HGR nr.93/2016.
În temeiul art.36, alin (2), litera b), alin.(4) lit.f), art.45 alin (2) 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;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat între UAT oraș Ocna Mureș, cu sediul social în Ocna Mureș, str.
Nicolae Iorga, nr.27, jud. Alba, cod fiscal 4563228, în calitate de Partener 2, Școala Română de afaceri a
Camerelor de Comerț și Industrie Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str.Moților, nr. 1, Piața Agroalimentară,
pavilionul 18, cod fiscal 2/05.10.2001, având calitatea de Lider parteneriat, UAT oraș Zlatna, cu sediul în
Zlatna, str. Calea Moților, nr.12, jud. Alba, cod fiscal________ având calitatea de Partener 1, UAT oraș Ocna
Sibiului, cu sediul în Ocna Sibiului, str. Piata Traian, nr.6, codul fiscal ______ având calitatea de Partener 3
și S.C.T SMART SERVICII SRL, cu sediul în comuna Florești, str. Florilor, nr.76, casa 7/1, codul fiscal
16189799, având calitatea de Partener 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art.2: Se aprobă cofinanțarea de 2% din valoarea alocată la Partener 2- UAT Ocna Mureș , în sumă de
27.000 lei.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri inclusiv cu semnarea Acordului de
parteneriat menționat la art.1, 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.
- Partenerii menționați la art.1;
Ocna Mureş, 27.10.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

RED/DACT:T.O.M .
EXP:8 ANEXE:1

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

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

2

