ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 115
pentru aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Orașul Ocna Mureș, Liceul Teoretic
”Petru Maior” din Ocna Mureș, Fundația PROGPERS din Alba Iulia și Asociația ASMEA Ocna Mureș
în vederea accesării și implementării în comun a proiectului de interes public local intitulat IMPACT
cod MySMIS 114638
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 14.06.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.398/08.06.2017 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr.9186/12.06.2017 întocmit de către SPAS Ocna Mureș din care
rezultă necesitatea continuării și susținerii activității Proiectului ,,Centru Educațional Egalitate de
Șanse”, finanțat prin Schema de Granturi Mici local RO 10 ,,Copii și tineri în situații de risc și
inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii
sociale”, derulat în perioada 07.11.2014-30.06.2016, raportul de specialitate nr.9243/12.06.2017 al
Direcției economice privind susținerea cheltuielilor aferente UAT Ocna Mureș în calitate de Partener 2,
Hotărârea Consiliului de administrație al Liceului Teoretic ”Petru Maior” din Ocna Mureș, adresa nr.
32/07.06.2017 a Fundației PROGPERS din Alba Iulia, adresa nr. 156/07.06.2017 a Asociației ASMEA
Ocna Mureș coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna
Mureş, prevederile cuprinse în Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, actualizată, Legea nr.273/2006 a
finanțelor publice locale, Ghidul de finanțare POCU 2014-2020,
În temeiul art 36 alin. (7) litera a), art.45, art.115 alin. (1) litera b) și art.124 din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între UAT Orașul Ocna Mureș, Liceul
Teoretic ”Petru Maior” din Ocna Mureș, Fundația PROGPERS din Alba Iulia și Asociația ASMEA din
Ocna Mureș în vederea accesării și implementării în comun a proiectului de interes public local
intitulat IMPACT, care se va depune în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritară 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei Prioritatea de investiție 9.ii - Integrarea socioeconomica a comunităților marginalizate, apel de proiecte nr.140 - Dezvoltare Locala Integrata (DLI
360) in comunitatile marginalizate cod MySMIS 114638, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă documentul intitulat ”Fișa proiectului” aferentă proiectul identificat la art.1,
inclusiv Studiul privind evaluarea comunității analizate din UAT Orașul Ocna Mureș și respectiv
Harta comunității marginalizate din UAT Orașul Ocna Mureș, cuprinse în anexa nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea acordului
de parteneriat și a celorlalte documente necesare accesării și implementării proiectului se
împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Serviciul SPAS Ocna Mureș;
- Direcția economică;
- Fundația Progpers, cu sediul în Alba Iulia, str. T.Vladimirescu, nr.18, birou 5, jud. Alba;
- Liceul Teoretic ”Petru Maior” din Ocna Mureș;
- Asociația ASMEA din Ocna Mureș;
Ocna Mureş, 14.06.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ARON MARIN

RED/DACT:T.O.M. EXP: 8; ANEXE:2;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 13 ; voturi ,,pentru”:12 ; .voturi ,,contra”: ; abţineri: .
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