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

HOTĂRÂREA NR. 11 
privind aprobarea ,,Planului de lucrări de interes local”care vor fi executate în anul 2017 la nivelul 
oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează muncă 

neremunerată în folosul comunităţii prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de probaţiune 

 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data 
de 31.01.2017,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.40/20.01.2016, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
 
        Având în vedere referatul nr 1224/25.01.2017 şi raportul nr.1225/25.01.2017 ale Serviciului 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş, avizele comisiilor de specialitate 
ale consiliului local  coroborat cu prevederile cuprinse în Legea nr. 416/2001 şi Legea nr. 252/2013 
privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, actualizată și Regulamentul de 
aplicare al Legii 252/2013 aprobat prin H.G.R  nr.1079/2013; 
 
        În temeiul art. 36, alin.(6) litera a), punctul 2 şi  art.45 p-ctul 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 ,,Planul de lucrări de interes local” care vor fi executate în anul 2017 la 
nivelul oraşului Ocna Mureş de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 şi de către cei care prestează 
muncă neremunerată în folosul comunităţii, prevăzuţi de Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi 
fucţionarea sistemului de probaţiune, conform anexei care face parte integrantă din prezenta   
hotărâre.  
 
      Art. 2:  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;  

-Serviciul  administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş. 
-S.P.A.S. 

Ocna Mureş, 31.01.2017 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                      AVIZEAZĂ, 
MIHĂIESCU  RADU  CIPRIAN                                                                SECRETAR ORAȘ 
                                                                                                                    PANDOR NICUȘOR  
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