ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 135 /2017
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a comisiei de evaluare şi
selecŃie constituită în baza Legii nr. 34/1998, stabilirea punctajului maxim a criteriilor de
evaluare şi a categoriilor de cheltuieli curente de funcŃionare a unităŃilor de asistenŃă socială
subvenŃionate de la bugetul local aprobat prin HCL nr.170/2016
Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului nr.7588/22.06.2017, raportul DirecŃiei
A.P.L nr.7629/22.06.2017 şi raportul de avizare al comisiei pentru administraŃie locală;
În temeiul prevederilor art.36, alin(6), lit. a, pct.2 şi 16 şi alin.(9), ale art.45, alin.(1) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se modifică aliniatul 2 al art.1 din Regulamentul de organizare şi funcŃionare a
comisiei de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor care înfiinŃează şi administrează
unităŃi de asistenŃă socială şi a procedurii de finanŃare în vederea acordării de subvenŃii de la bugetul
local aprobat prin HCL nr.170/2016, care va avea următorul cuprins :
“Comisia de evaluare şi selecŃionare numită prin HCL nr.148/2016, are următoarea
componenŃă:
1.łambă Alin Adam - membru
2.Petre Radu OnuŃ - membru
3.Pîndărelu Nicolae - membru
4.Stănculesc Valentin Silviu - membru
5.Paşca Ioan - membru
6.Oltean Mihaela - membru
7.Costoiu Călin - membru
8.Popescu Vasilica – secretar fără drept de vot
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică din
cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- S.P.A.S Orăştie;
- DirecŃiei A.P.L.
Orăştie, 29.06.2017

Preşedinte de şedinŃă,
ing.Petre Radu OnuŃ
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 8 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 29 iunie 2017, prin vot deschis, cu 10 voturi
„pentru” şi 5 abŃineri din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).

