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    R O M Â N I A 

   JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

  CONSILIUL LOCAL     

 HOTĂRÂREA NR. 94 
privind achiziționarea , în condițiile legii de servicii socio-medicale necesare în procesul de recuperare al copiilor 

cu dizabilități, în limita sumei de 1193 lei/lună/beneficiar  

 

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

data de 31.05.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.307/25.05.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinteler Silviu; 

        

      Având în vedere: referatul de necesitate nr 6364/29.05.2018 ale Serviciului Public de Asistență 

Socială şi raportul de specialitate nr. 8008/31.05.2017 al Direcției economice,  avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitatate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile Legii 

nr.291/2011 a asistenței sociale, actualizată, Legea nr. 292/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, actualizată, Legea nr 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, actualizată, Normele metodologice de aplicare a Legii 448/2006 aprobate 

prin HG. nr. 268/2007, actualizată, Ordinul ANPCA nr.25/2004 pentru aprobarea standardelor minime 

obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități, actualizat, OG nr.68/2003 privind 

serviciile sociale, actualizată, Ordinul Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Famniliei nr.71/2005, 

actualizat, Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată, H.G. nr 978/2015, actualizată, 

HG. 904/2014, actualizată, Legea nr. 98/2016, actualizată, Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 98/2016, aprobate prin HG 395/2016, Ordinul 281/2016 al Președintelui ANAP; 

       

     În temeiul: art.36 alin (6), litera a), punctul 2,  art.45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 din 

23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

   Art.1: Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, de servicii socio-medicale necesare în procesul de 

recuperare al copilului cu dizabilități Tudose David Valentin, în limita sumei de 1.193 lei/lună/, 

reprezentând standardul minim de cost al serviciilor acordate pentru un beneficiar. 

    

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

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu. 

 

     Se comunică la: 

- Instituţia Prefectului- judetul Alba; 

- Primarul oraşului Ocna Mureş; 

- Direcția economica; 

- Serviciul Public de Asistență Socială. 

- d- nul Tudose Adrian Valentin, domiciliat în Ocna Mureș, sar Războieni-Cetate, nr.15A, jud. Alba.  
                                                         

                                             Ocna Mureş, 31.05.2018 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                           SECRETAR ORAȘ, 

IOAN DANIEL BARBU                                                                  NICUȘOR PANDOR  
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