ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 46
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinara la data de
31.03.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.741 din 23.03.2011 de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre oraşul Ocna Mureş şi
Asociaţia Sportivă Clubul Sportiv Ocna Mureş, conform Contractului de asociere – parte integrantă a
prezentei hotărâri, proiect initiat de catre domnul consiler local, jr. Ioan Mircea Leahu;
Vazand: expunerea de motive la proiectul de hotărâre, întocmită de către domnul jr. Ioan Mircea
Leahu – consiler local al oraşului Ocna Mureş ;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse la art.36, alin.(6), lit.a, pct.6, alin.(7), lit.a din Legea nr.215
din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările
ulterioare, coroborata cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă asocierea dintre oraşul Ocna Mureş şi Asociaţia Sportivă Clubul Sportiv Ocna
Mureş, conform Contractului de asociere – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2: - Se împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif, să semneze,
în numele şi pentru oraşul Ocna Mureş, Contractul de asociere – anexă a prezentei hotărâri.
Art.3: - Activitatea financiară a Asociaţiei Club Sportiv Ocna Mureş, cu privire la modul de
cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş va fi controlată de către
Auditorul public intern din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş.
Art.4: - Plata sumelor aprobate pentru sprijinirea financiară a clubului se va face doar după
prezentarea de către acesta a programului sportiv, care să prevadă activităţile specifice, parametrii şi
obiectivele ce vor fi realizate, iar gestionarea sumelor primite se va face în condiţiile legii.
Art.5: - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului
Ocna Mureş şi serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
- Compartimentul audit public intern;
- Asociaţia Sportivă Clubul Sportiv Ocna Mureş
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