ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 214
privind modificarea și completarea acordului de parteneriat nr.86/2017
încheiat în baza HCLOM nr.115/14.06.2017
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.11.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.983/22.11.2017 de către primarul oraşului
Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere: adresa Fundației PROGPERS Alba Iulia nr. 102/29.11.2017 înregistrată la
Primaria orașului Ocna Mureș sub nr 18473 din 29.11.2017, adresa nr. 3184 din 17.10.2017 a
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, adresa nr.3265
din 24.10.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
adresa nr 64 din17.10.2017 a Fundației PROGPERS Alba Iulia, raportul de specialitate comun nr.
18499 din 29.11.2017 întocmit de către SPAS Ocna Mureș și Direcția Economică din care rezultă
necesitatea modificării sumelor din proiect, HCLOM nr 115 din 14.06.2017, 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. Acordul de de parteneriat nr.86/2017 încheiat în baza HCLOM nr.115/14.06.2017, între
Fundația PROGPERS-lider de parteneriat, Asociația ASMEA –partener 1, Orașul Ocna Mureș,
partener 2 și Liceul Teoretic Petru Maior-partener 3, 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 socio-economica a comunităților marginalizate, apel de
proiecte nr.140 - Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitatile marginalizate cod MySMIS
114638, inclusiv documentul intitulat ”Fișa proiectului”, se modifică și se completează conform
modelului de acord anexat care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea acordului
de parteneriat, după aprobarea modificărilor și de către ceilalți parteneri, precum 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;
1

- Asociația ASMEA din Ocna Mureș, cu sediul în Ocna Mureș, str. Mălinului, nr.63.
Ocna Mureş, 29.11.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOARĂ MARCELA ELENA

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 15; voturi ,,pentru”: 13; voturi ,,contra”: 0 ; abţineri: 0; nu votează: 2.

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