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HOTĂRÂREA NR. 74 

 
din 25 noiembrie 2015 

 

 
privind aprobarea predării managementului Centrului de îngrijire şi asistenţă socială la 

domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea  

Organizaţiei Caritas Alba Iulia – îngrjire la domiciliu pentru anul 2016 

 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa Organizaţiei Caritas Alba 

Iulia – Îngrijire la Domiciliu cu nr. de înregistrare 9835/2015, Proiectul prin care s-a înfiinţat Centrul 

de îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu în oraşul Miercurea Nirajului din fondurile 

nerambursabile obţinute de la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi avizul favorabil al comisiei de 

specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale  - industriale, 

buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, art. 36 alin. (6) litera „a”, pct. 2 din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată,  

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată, 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1. Se aprobă predarea managementului Centrului de îngrijire şi asistenţă socială la 

domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în favoarea Organizaţiei Caritas Alba Iulia – Îngrijire la 

Domiciliu, pentru anul 2016. 

Art. 2. Cheltuielile legate de administrarea Centrului de îngrijire şi asistenţă socială la 

domiciliu din oraşul Miercurea Nirajului în sumă de 3200 lei/lunar vor fi suportate de către 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului. 

Art. 3. Se împuterniceşte primarul şi secretara oraşului Miercurea Nirajului să încheie 

Contractul pentru acordarea de servicii socio – medicale. 

Art. 4. Primarul, secretara oraşului şi contabilul şef vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, 

Primarului oraşului Miercurea Nirajului, Organizaţiei Caritas şi la cunoştinţă publică. 
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