ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.78
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.05.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.861/24.05.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere: Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Consiliul
local al oraşului Ocna Mureş, în ziua de 24 iunie 2011, a manifestării cultural-sportive “Cupa
Primăriei Ocna Mureş la fotbal” ediţia a II-a şi alocarea, din bugetul oraşului Ocna Mureş pe anul
2011, a sumei de1500 lei pentru desfasurarea evenimentului în cauză, proiect iniţiat şi înaintat spre
aprobare de către dl. Podariu Pavel – consilier local al oraşului Ocna Mureş
Văzând expunerea de motive nr.6243/13.05.2011 raportul de specialitate nr. 6621/23.05.2011
al serviciului buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
Având în vedere: art.36, alin.(4) şi (6) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborata cu Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare;
În temeiul: art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă organizarea, de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, în ziua de 24
iunie 2011, a manifestării cultural-sportive “Cupa Primăriei Ocna Mureş la fotbal” ediţia a II-a şi
alocarea, din bugetul oraşului Ocna Mureş pe anul 2011, a sumei de 1500 lei necesară pentru
acoperirea cheltuielilor reprezentând contravaloarea diplomelor, a cupelor şi a premiilor acordate cu
ocazia desfăşurării evenimentului în cauză.
Art.2: Programul manifestării aprobate conform articolului precedent este următorul:
- ora 8,3o – apelul echipelor participante şi verificarea componenţei acestora;
- ora 9,oo – tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii de desfăşurare a meciurilor;
- ora 9,3o – startul desfăşurării meciurilor de fotbal, cu durata a două reprize a câte 15
minute fiecare şi pauză de 5 minute între reprize;
- ora 14,3o – festivitatea de premiere: acordarea dipomelor, cupelor şi a premiilor;
Art.3: Se mandatează domnii Podariu Pavel Gligor şi Leahu Ioan Mircea - consilieri locali ai
oraşului Ocna Mureş, să coordoneze activităţile necesare organizării şi desfăşurării manifestării
cultural-sportive aprobate conform prezentei.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget – contabilitate,resurse umane,informatizare;
- Domnilor consilieri locali Podariu Pavel Gligor şi Leahu Ioan Mircea
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