ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 144
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ORDINARĂ la data
de 29.09.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1.100/23.09.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării, de către Consiliul local
al oraşului Ocna Mureş, în data de 23.10.2011, a Festivalului interjudetean de folclor ,,Mures pe
marginea ta”, Editia a XXIV-a şi utilizarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei, suma ce se poate
asigura din cap 67.02.50, art. 20.30.30, iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Vazand: referatul nr.11237/21.09.2011 al compartimentului Casa de cultură si referatul şi
raportul nr.11440 /27.09.2011 inaintate de catre Serviciul buget-contabilitate, resurse umane,
informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Ocna Mures;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia
publică locală, republicata in anul 2007, cu modificările si completarile ulterioare, coroborata cu
Legea 273 din 29. 06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic. Se aprobă organizarea, de către Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, în data de
23.10.2011, a Festivalului interjudetean de folclor ,,Mures pe marginea ta”, Editia a XXIV-a şi
utilizarea din bugetul local, în acest scop, a sumei de 20.000 lei, sumă ce se poate asigura din cap
67.02.50, art. 20.30.30 dupa cum urmeaza:
A. 5.400 lei premii concurenti muzica populara, din care:
1. Marele premiu------- 1.500 lei;
2. Premiul I ------------- 1.000 lei;
3. Premiul II ------------ 800 lei;
4. Premiul III ----------- 600 lei;
5. Menţiuni 3x300 lei--- 900 lei;
B. 2.200 lei plata juriului, din care:
1. Preşedintele juriului--------------- 600 lei;
2. Membrii juriului 4x400 lei ----- 1.600 lei;
C. 3.000 lei pentru sonorizare;
D. 1.400 lei plata pentru taraful “Augustin Bena” şi colaboratori;
E. 300 lei Premiul pentru laureata festivalului din anul 2010;
F. 3.000 lei Premierea membrilor ansamblului folcloric “Tradiţii Uiorene” din Ocna Mureş;
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G. 900 lei Solist consacrat în recital;
H. 800 lei Prezentator festival şi coprezentator;
I. 3.000 lei cheltuieli cu masa, cazarea şi alte cheltuieli ocazionate cu organizarea şi desfăşurarea
evenimentului (sumă asigurată din sponsorizări);
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraşului Ocna Mureş;
- Casa de Cultura a orasului Ocna Mures.
Ocna Mureş, 29.09.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONSILIER
PACURAR VALERICA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

PSN/PSN

EXPL.7; ANEXE.0;

NOTĂ:

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 14; Voturi “pentru”: 14;
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