ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
Consiliul local
HOTĂRÂRE NR 161
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ORDINARĂ la data
de 31.10.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1627/21.10.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenţii de
parteneriat între Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, pe de o parte şi Asociaţia Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia, pe de altă parte, pentru asigurarea funcţionării Aşezământului social „Sfântul
Serafim de Sarov”, cu sediul în Ocna Mureş, satul aparţinător Războieni Cetate, conform anexei –
parte integrantă a prezentei hotărâri, proiect initiat de catre primarul orasului Ocna Mures, prof.
Dragut Augustin Iosif;
Văzând referatul nr.14756/28.10.2011 al Serviciului public de asistenţă socială şi raportul nr. al
Serviciului buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu Legea nr.47&2006
privind sistemul naţional de asistenţă socială, Ordinul nr.246/27.03.2006 al Ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: (1) Se aprobă încheierea Convenţiei de parteneriat între Consiliul local al oraşului
Ocna Mureş, pe de o parte şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, pe de altă parte, pentru
asigurarea funcţionării Aşezământului social „Sfântul Serafim de Sarov”, cu sediul în Ocna Mureş,
satul aparţinător Războieni Cetate, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri .
(2) Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, inclusiv cu
semnarea Convenţiei de parteneriat se imputerniceste primarul orasului Ocna Mures,
prof. Dragut Augustin Iosif.
Se comunica la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
- Serviciul public de asistenţă socială;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
- Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia;
Ocna Mures, la 31.10.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
PACURAR VALERICA

PSN/PSN
EXPL.3; ANEXE.1;

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ
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