ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 205
pentru actualizarea datelor privind Acordul de parteneriat dintre Orașul Ocna Mureș și
Asociația SMART SES SFÂNTUL GAVRIL în vederea accesării proiectului ”SOS – SĂ-I
AJUTĂM PE CEI VÂRSTNICI” din cadrul POCU 2014-2020 ”Bunicii comunității - Servicii

sociale și socio-medicale
pentru persoane vârstnice”, AP 4/PI 9.ii/OS4.4, Regiunea Centru, aprobat prin art. 1 al
Hotărârii nr.202/14.11.2018 a Consiliului local Ocna Mureș

Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară publică cu
convocare de îndată la data de 26 noiembrie 2018, ca urmare a emiterii dispoziției de
convocare nr. 695 din 26.11.2018 de către primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu,
Având în vedere referatul nr.17126/26.11.2018 al Serviciului Public de Asistență
Socială Ocna Mureș din care rezultă necesitatea modificării unor valori din Acordul de
parteneriat care va fi încheiat între Orașul Ocna Mureș și Asociația SMART SES SFÂNTUL
GAVRIL în vederea accesării proiectului ”SOS – SĂ-I AJUTĂM PE CEI VÂRSTNICI” din cadrul
POCU 2014-2020 ”Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru
persoane vârstnice”, AP 4/PI 9.ii/OS4.4, Regiunea Centru, față de modelul aprobat prin
art. 1 al Hotărârii nr.202/14.11.2018 a Consiliului local Ocna Mureș, modificări datorate
finalizării Studiilor privind prețurile practicate pe piața internă pentru diversele resurse
materiale care urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului precum și revizuirea unor
termene de implementare a unor activități din proiect, raportul de specialitate comun
nr.17142/26.11.2018 al Serviciului Public de Asistență Socială Ocna Mureș și al Direcției
economice coroborate cu rapoartele cuprinzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate
ale consiliului local și dispozițiile legale incidente cuprinse în art. 28 și art. 29 ale O.U.G.
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene, art. 34 din H.G. nr. 93/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.40/2015, Ordinul nr.
714/17.07.2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice proiectului

,,Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane
vârstnice” din cadrul POCU, AP 4/PI 9.ii/OS4.4, Regiunea Centru, Legea nr.292/2011 a

asistenței sociale, actualizată, Legea nr. 17/2002 privind asistența socială a persoanelor
vârstnice, actualizată, Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor
fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și a altor persoane
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, H.G. nr.
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelorcadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, actualizat și faptul că Acordul de
parteneriat al cărui model a fost aprobat prin art. 1 al Hotărârii nr.202/14.11.2018 a
Consiliului local Ocna Mureș nu a fost încă semnat,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6, lit.a), pct.2, art. 45 alin. 2, art.
115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și
actualizată,
HOTĂRĂŞTE
1

Art. 1. (1) Se aprobă modelul Acordului de parteneriat actualizat care va fi încheiat
între UAT ORAŞ OCNA MUREŞ, cu sediul social în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27,
judeţul Alba, cod fiscal 4563228, în calitate de Lider de parteneriat (Solicitant), pe de o parte
și Asociația SMART SES ”SFÂNTUL GAVRIL” cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu,
nr.4, ap.11, judeţul Cluj, codul

fiscal 3434740, în calitate de partener (Partener 1), pe de altă parte, în vederea accesării
(depunerii cererii de finanțare) și a implementării proiectului având ID 127487 cu titlul ”SOS
– SĂ-I AJUTĂM PE CEI VÂRSTNICI” din cadrul POCU 2014-2020 ”Bunicii comunității –
Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice”, AP 4/PI 9.ii/OS4.4,
Regiunea Centru, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.202/14.11.2018 a Consiliului local Ocna
Mureș rămân nemodificate.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Prezenta se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul Public de Asistență Socială Ocna Mureș;
- Direcția economică;
- Asociația SMART SES ”SFÂNTUL GAVRIL” cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu,

nr.4, ap.11, judeţul Cluj.
Ocna Mureş, 26.11.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OROSZHEGYI CSABA

Tehnored:NFO.Ex:7. anexe:1
abţineri: 0.

SECRETAR ORAȘ,
NICUȘOR PANDOR

Consilieri in functie:17; prezenti: 12 voturi ,,pentru”: 12( 70,58%); voturi ,,contra”: 0;
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