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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind modificarea Hotărârii nr. 21/2016 a Consiliului local Ocna Mureș și a anexei  nr.1 datorită 

modificărilor în ceea  ce privesc sumele alocate pentru acordarea unor drepturi de asistență socială 

pentru elevii cu cerințe educaționale speciale din  orașul Ocna Mureș 

 

 
 

      Consiliul local al orașului Ocna Mureș, judetul Alba, întrunit în şedinţă __________ publică, 

la data de ____________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.___________ de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler. 

 

       Având în vedere:  

 

       - Referatul de aprobare nr. 11791/27.07.2022 al Direcției economice; 

- Raportul de specialitate__________ nr. ________ al Direcției economice; 

- Avizele ___________ acordate de către comisiile de specialitate nr.1 și nr.2 ale consiliului 

local al orașului Ocna Mureș, 

-    OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată; 

- Hotărârea nr.21/28.01.2016 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș; 
- prevederile art. 129 alin.(5), alin. (7) și alin. (71)  din Legea 272/2004,   modificată  și completată 

prin  Legea nr.143/2022, precum și Legea  nr.191/28.06.2022; 

- Hotărârea de Guvern nr. 838/2022, privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli 

aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite /manual, 

jucării, transport, materiale cultural – sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, 

pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu de tip 

rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale; 

 

       În temeiul art. 129, alin. (2) lit. d), alin.(7), lit.a) și b), art. 136, art. 139, alin. (1), 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 modificarea și completarea anexei nr.1 a Hotărârii nr.21 din 28.01.2016 a 

Consiliului local al orașului Ocna Mureș, conform anexei, parte integrantă din prezenta. 

 

      Art. 2. În cuprinsul normelor proprii cu privire la modalitatea de justificare a sumelor care fac 

obiectul acordării drepturilor de asistentă socială aprobate conform anexei nr.2 la Hotărârea nr. 

21/2016 a Consiliului local Ocna Mureș, expresia “ HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor 

minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin.(1) din Legea 272/2004’’, 

abrogată, se înlocuiește cu expresia “HG nr.838/2022, privind stabilirea cuantumului limitelor 

minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-

sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural - sportive, precum și sumele 

de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecție specială”, din orașul Ocna Mureș. 
 

      Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește Direcția 

economică și SPAS din cadrul Orașului Ocna Mureș. 

 

       Prezenta se comunică la: 

- Instituția prefectului – județul Alba; 
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- Primarul orașului Ocna Mureș; 

- Direcția economică; 

- SPAS Ocna Mureș. 
 

Ocna Mureş,  08.08.2022. 

 

 

                                                                                            

                INIȚIATOR,                                                                       AVIZAT, 

PRIMARUL ORAȘULUI OCNA MUREȘ,                            SECRETAR GENERAL 

             SILVIU VINȚELER,                                            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: 

 

 

 

 


