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           ROMÂNIA 
        JUDETUL ALBA 
    ORASUL OCNA MURES 
       CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 123 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29.07.2011,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.959/22.07.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
        Luând în dezbatere:  Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii 
nr. 118/08.07.2011 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş,  proiect iniţiat şi înaintat spre 
aprobare de către dl. primar al oraşului Ocna Mureş 
        Văzând referatul nr.9201/28.07.2011 a d-nei Stoica Liana, referatul şi raportul nr. 
9234/29.07.2011 ale serviciului buget-contabilitate, resurse umane, informatizare; 
         Având în vedere: art.36 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; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
       
        Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea articolului nr. 1 al Hotărârii nr. 118/08.07.2011 a 
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş “privind aprobarea organizării, de către Consiliul local al 
oraşului Ocna Mureş, în ziua de 31 iulie 2011, în incinta Casei de cultură a oraşului Ocna Mureş, a 
Festivalului interjudeţean de folclor “TRADIŢII UIORENE” şi alocarea, din bugetul oraşului Ocna 
Mureş a sumei de 5.500 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de manifestarea în cauză”, 
care va avea următorul cuprins: 
 
       “Art. 1: Se aprobă organizarea, de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, în ziua de 
31 iulie 2011, în incinta Casei de cultură a oraşului Ocna Mureş, a Festivalului interjudeţean 
de folclor “TRADIŢII UIORENE” şi alocarea, din bugetul oraşului Ocna Mureş a sumei de 
5.500 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de manifestarea în cauză, după cum 
urmează: 

- 500 lei – cupe, diplome, afişe; 
- 1.500 lei –sonorizare performantă; 
- 500 lei – plata tarafului; 
- 500 lei – plata colaboratori; 
- 2.500 lei – plata Fanfarei (sumă provenită din sponsorizări);,  
 

        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; 

Ocna Mureş, 29.07.2011 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER,                                                                                    SECRETAR ORAS                                                                                                   
ING. FLORIN AUGUSTIN MAN                                                           JR. FLORINEL NICOARA 
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