ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL
Nr.15/ 27.01.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar
Consultativ precum și a componenţei Consiliului Comunitar Consultativ constituit
la nivelul orașului Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în şedință ordinară
publică, la data de 27.01.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 13/21.01.2022, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler.
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 1190/25.01.2022 al Serviciului Public de Asistență Socială Ocna
Mureș privind necesitatea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului
Comunitar Consultativ precum și a componenţei Consiliului Comunitar Consultativ constituit la
nivelul orașului Ocna Mureș;
- Raportul de specialitate__________ nr. ________ al __________________ ;
- Avizele ___________ acordate de către comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 ale consiliului
local al orașului Ocna Mureș, coroborate cu prevederile legale cuprinse în:
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată;
- Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată, conform
căreia autoritățile administraţiei publice au obligaţia de a se implica, împreună cu
colectivitatea locală, în procesul de identificare a nevoilor comunității și cu soluţionarea la
nivel local a problemelor sociale care privesc familia şi copiii.
- Art.113 “Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să garanteze şi să promoveze
respectarea drepturilor copiilor din unităţile administrativ-teritoriale, asigurând prevenirea
separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţia specială a copilului lipsit, temporar
sau definitiv, de îngrijirea părinţilor săi.”
- Art. 114 alin (2) din Legea 272/2004, „..pot fi create structuri comunitare consultative,
cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici,
consilieri locali, poliţişti. Rolul acestor structuri este atât de soluţionare a unor cazuri
concrete, cât şi de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivităţi”.
În temeiul art. 129, alin. (2) lit. d), alin.7, lit.b), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. i) și art. 196,
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul orașului Ocna
Mureș, după cum urmează:
1. ILEANA LAVINIA POPA, șef serviciu SPAS – preşedinte;
2. IOANA ALEXANDRINA LAZĂR, inspector SPAS – secretar;
3. TEOFIL BERGHIAN, om de afaceri;
4. CIPRIAN ORGA , director UMS– membru;
5. DACIAN VOICU, comisar șef Poliţia orașului Ocna Mureș– membru;
6. ATTILA PALL, asistent social ,, Fundația Sanctuary Ocna Mureș’’- membru;
7. MIHAI DECEAN, pastor penticostal – membru;
8. TRAIAN DUDA, preot ortodox – membru;
9. MARGARETA ONAC, medic - membru;
10.MARCELA ELENA NICOARĂ, consilier local – membru;
11.COSMINA SAVU, asistent medical comunitar – membru;
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Art. 2. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar
Consultativ constituit la nivelul orașului Ocna Mureș, conform anexei care face parte integrantă
din prezentul proiect.
(2) Regulamentul aprobat conform alin.(1) va intra în vigoare începând cu data de ______.
Art. 3. Hotărârea de față poate fi contestată în condițiile și termenele prevăzute de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv aplicarea
regulamentului se împuternicesc persoanele nominalizate la art.2.

-

Prezenta se comunică la:
Instituția prefectului – județul Alba;
Primarul orașului Ocna Mureș;
Persoanele nominalizate la art.2 ;
Se aduce la cunoștința publică prin publicare pe pagina de internet a instituției;
Ocna Mureş, 27.01.2022.
INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI OVCNA MUREȘ
SILVIU VINȚELER

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
SIMION NICUȘOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) 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 și 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 ambele
comisii de specialitate (Comisia nr. 1 și Comisia nr.2);
alte avize necesare ____________________________________________________________

Tehnored: G.M.A .Ex: 3. anexe: 1;

Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi ,,pentru”(%): ; voturi ,,contra”: ; abţineri:

