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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

             PRIMAR 

        Nr. 47/17.03.2020 
          

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

       privind punerea în aplicare a unor măsuri instituite prin Hotărârea nr. 2 a Comitetului local pentru 

situații de urgență Ocna Mureș 

 

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară publică 

cu convocare de îndată, la data de ______________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 

______/__________, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

  Având în vedere:  

 referatul de aprobare nr. 4703/17.03.2020 al Direcţiei economice și 

 referatul de aprobare nr. 4725/17.03.2020 al Serviciului public de asistență socială din care rezultă 

necesitatea aplicării unor măsuri instituite prin Hotărârea nr. 2 a Comitetului local pentru situații de 

urgență Ocna Mureș, 

 raportul de specialitate comun ___________ nr. ________/___________ al  Direcţiei economice și 

al Direcției juridice,  

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş,  

 prevederile Legii nr. 273/2006, Legea finanţelor publice locale, actualizată; 

prevederile O.U.G. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgența, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 15/2005 și H.G.R. Nr. 557/2016 

privind managementul tipurilor de risc; 

 Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptate până la această dată 

privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României precum și a unor măsuri pentru 

prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 

 art. 10 din Regulamentul - cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și  

dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G.R nr. 

1491/2004, actualizată 

 OUG nr. 11/2020 - privind stocurile de urgență medicală, precum și  unele măsuri aferente instituirii 

carantinei, 

 Dispoziția Ministerului Afacerilor  Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență,  nr. 523 din 

25.02.2020, referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe 

teritoriul României,  

 Legea nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social, 

 Ordinul Ministrului Muncii și protecției sociale nr. 29/2019, pentru aprobarea standardelor minime 

de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără 

adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului, si altor categorii de persoane 

adulte, aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate,serviciilor acordate în 

sistem integrat și cantinele sociale,  

 ANEXA 2, din Ordinul Ministrului Muncii și protecției sociale nr. 29/2019, privind standardele 

minime de calitate pentru serviciile sociale cu, cazare organizate ca locuințe protejate pentru 

persoanele vârstnice, cod 8730 CR-V-III 

 Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, 

 Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, HG nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat. 

 Decretarea stării de urgență  de către Președintele Romăniei 
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În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. h), art. 136,  art. 139, alin. (3) lit. a) 

şi art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 conform anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta. 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea cotei de carburant stabilită prin Hotărârea Consiliului local al 

orașului Ocna Mureș nr. 19/18.02.2020 de la limita maximă de 50 litri/lună la limita maximă de 200 

litri/lună pentru autoturismul Dacia Ambient, înmatriculat cu nr. AB.10.CNA, care deservește serviciul 

Poliția Locală Ocna Mureș. 

 

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 12 lei/zi de persoană pentru persoanele aflate în autoizolare la 

domiciliu pe raza UAT oraș Ocna Mureș și care solicită acest ajutor. 

 

Art. 4. Hotărârea poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004  a contenciosului 

administrativ, actualizată.       

 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        

             Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică. 

       - Serviciul public de asistență socială 

       - Poliția locală Ocna Mureș 

Ocna Mureş,  17.03.2020 

 

                           INIŢIATOR,             AVIZAT, 

  PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                   SECRETAR GENERAL 

        SILVIU VINȚELER                                           SIMION NICUŞOR PANDOR 

 

 
 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 

lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 

lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de 

specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 
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